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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و نهم / زمستان  1399 / سال هشتم

چکیــــده: 

خانه های  ساختار  شکل گیری  در  فرهنگی  انتخاب های  نقش  واکاوی 
بومی )نمونه موردی: خانه های اردبیل در اواخر قاجار و پهلوی اول(*

پریسا محمدحسینی

علی جوان فروزنده**

اسماعیل جهانی دولت آباد***

علی اکبر حیدری****

گروه معماری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمي، اردبیل، ايران

گروه معماری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمي، اردبیل، ايران )نويسنده ی مسئول(

استاديار جامعه شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ايران

استاديار معماری، عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ياسوج، ياسوج، ايران

تاريخ دريافت مقاله: 97/01/26            تاريخ پذيرش نهايی: 99/08/10

خانه به عنوان قديمی ترين و نزديک ترين سرپناه انسان ارتباطی بالفصل با فرهنگ انسان دارد. ارتباط فرهنگ و معماری در معماری 
مسکونی بومی نمود بیشتری دارد. خانه های بومی حاصل انتخاب ها و نیز سازگاری انسان با محیط در گذر زمان است و از تکامل تجربیات 
انسان ها در مقابل عوامل مختلف فرهنگی، طبیعی، زيستی، اقتصادی و... در طول زمان شکل گرفته است. ازين رو پرسش اصلی تحقیق 
در رابطه با چیستی، چگونگی و چرايی تأثیر عامل »انتخاب«، به ويژه انتخاب های فرهنگی، در شکل گیری ساختار مسکن بومی اردبیل 
است. هدف از پژوهش حاضر فهم ابعاد معنايی خانه های بومی اردبیل و تحلیل نقش انتخاب های فرهنگی در نحوه شگل گیری الگوهای 
فضايی- کالبدی و رفتاری، در سازماندهی ساختار خانه ها است. بر همین اساس تعدادی خانه مربوط به طبقه متوسط شهری از دوره های 
اواخر قاجار و اوايل پهلوی در بافت سنتی شهر اردبیل به عنوان نمونه های موردی برگزيده شد و ابعاد کالبدی و مؤلفه های فرهنگی و رفتاری 
مربوط به ساکنان آنها استخراج گرديد. مراحل تحقیق در چهار گام پی گیری گرديده است: در گام اول »مولدهای انتخاب« که شامل دو 
بخش »عوامل محیطی« و »مفروضات اساسی فرهنگ« يا سطح سوم فرهنگ، می باشد، تبیین شدند؛ در گام دوم »سنجه های انتخاب« 
که شامل متغیرهای سطح دوم فرهنگ يعنی گزاره هايی چون بايدها و نبايدها، هنجارها، قوانین، انتظارات، و ارزش گذاری ها هستند، تحلیل 
شدند؛ در گام سوم »مظاهر انتخاب« که مصاديق سنجه های انتخاب به صورت »معانی« می باشند، بررسی شدند؛ و در گام نهايی »نمودهای 
انتخاب« يا الگوهای فضايی -کالبدی و الگوهای رفتارهاي جاری مرتبط با مسکن و سکونت، تحلیل شدند. روش تحقیق حاضر کیفی است. 
روش گردآوری اطالعات بررسی های میدانی، مطالعات اسنادی، و مصاحبه نیمه ساختاريافته است. روش تجزيه و تحلیل اطالعات، توصیفی ـ 
تحلیلی مبتنی بر روش استدالل منطقی و نحلیل محتوای کیفی است. نتايج  تحقیق حاکی از آن است که براساس زمینه های فرهنگی 
و محیطی مصاديق )مولدهای انتخاب(، انتخاب های متأثر از عوامل محیطی به ويژه عوامل اقلیمی و اقتصادی تأثیر زيادی در ساختاردهی 
کالبدی و انتظام فضاهای مسکونی خانه های بومی اردبیل در هر سه مقیاس کالن، میانی، و خرد داشته است. با اين حال چگونگی 
قرارگاه های رفتاری، نوع استفاده از فضاها، تقسیمات فضايی، قلمروها و حريم های فضايی، چیدمان و ارتباطات فضاها، استفاده از فضاهای 

اشتراکی و... تحت تأثیر ارزش گذاری ها، هنجارها، الزامات و بايد و نبايدهای ناشی از عوامل فرهنگی بوده اند. 

واژه های کلیدی: فرهنگ، انتخاب، خانه  ایرانی، معماری بومی، اردبیل.

* parisamh22@gmail.com        ** alijavanforouzande@gmail.com        *** sml.jahani@gmail.com  
**** aliakbar_heidari@iust.ac.ir

* اين مقاله مستخرج از رساله دکتری خانم پريسا محمدحسینی با عنوان »واکاوی جايگاه فرهنگ در شکل گیری الگوی مسکن طبقه متوسط )نمونه موردی: 
خانه های دوره اواخر قاجار و اوايل پهلوی شهر اردبیل(« به راهنمايی آقايان دکتر علی جوان فروزنده و دکتر اسماعیل جهانی دولت آباد و مشاوره آقای دکتر 

علی اکبر حیدری در گروه معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل است.
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)محمدحسینی  است  شده  معرفی  ايرانی  خانه های  رايج 
1391؛  خانی  و  ارژمند  1394؛  ديگران  و  ارمغان  1390؛ 
اين  1395(؛  حیدری  و  حجت  1394؛  ناصری  و  مؤمنی 
بافت  از  توجهی  قابل  بخش  ديرباز  از  که  است  حالی  در 
مسکونی را معماری مردمی و بومی طبقات متوسط و پايین 
جامعه شکل داده است. اين نوع معماری عالوه بر کثرت و 
کمیت، دارای ابعاد کیفی و معنايی قابل تأملی نیز می باشد 
و  انسان  زندگی  واقعی  اليه های  می تواند  آن  بررسی  که 
نحوه تعامل وی با محیط زندگی  خود را روشن نمايد. در 
از  بخشی  نیز  اردبیل  بومی  خانه های  معماری  میان  اين 
فراموشی  سايه  در  که  است  مرزوبوم  اين  معماری  تاريخ 
قرار گرفته و نیاز به شناختن و شناساندن دارد. چراکه در 
تقلید  و  اغتشاش معماری مسکونی کنونی  میان آشوب و 
و  بومی  معماری  مطالعه  غیرخودی،  و  بیگانه  الگوهای  از 
کنکاش در تجربیات نسل های پیشین راه کاری مهم برای 
بازيابی الگوهای معماری مسکونی بومی به شمار می رود. 
از سويی شواهد مادی و غیرمادی اين آثار ارزشمند در حال 
از بین رفتن هستند. لذا عدم توجه و ناديده گرفتن مطالعه 
الگوهای سکونتی مردم  با  ارتباط دائمی  آنها موجب قطع 
از پژوهش  آن روزگار خواهد شد. بر همین اساس، هدف 
تحلیل  و  اردبیل  بومی  خانه های  معنايی  ابعاد  فهم  حاضر 
نقش انتخاب های فرهنگی در نحوه شگل گیری الگوهای 
با  مرتبط  جاری  رفتارهای  الگوهای  و  فضايی-کالبدی 
سکونت، و سازماندهی ساختار خانه ها است. دراين راستا، 
تعدادی خانه مربوط به طبقه متوسط شهری از دوره های 
اواخر قاجار و اوايل پهلوی در بافت سنتی اين شهر به عنوان 
نمونه موردی انتخاب و با بررسی نظام های فرهنگی، شیوه 
زندگی و الگوهای رفتارهای جاری در آنها، به واکاوی نقش 
انتخاب های فرهنگی در نحوه سازماندهی فضای سکونت 
در  که  پرسش هايی  اساس  همین  بر  است.  شده  پرداخته 
به شرح ذيل  داده خواهد شد؛  پاسخ  آنها  به  پژوهش  اين 

می باشد:
1. نقش عامل »انتخاب« در شکل گیری ساختار خانه های 

بومی اردبیل چیست؟
2. چه عواملی در روند شکل گیری الگوهای فضايی-کالبدی 

1. مقدمه
انسان  ملجأ  و  سرپناه  قديمی ترين  و  نزديکترين  خانه 
عمیق  انسان،  نیازهای  و  خواست ها  با  خانه  ارتباط  است. 
و بالفصل است. خواست ها و نیازهای انسان که منبعث از 
عوامل مختلف مادی و معنوی هستند، در معماری بومی 
انعکاسی مسقیم دارند. معماری بومی، ساختاری برخواسته 
ناخودآگاه  و  مستقیم  ترجمان  که  است  مردمی  سنت  از 
به  ارزش ها  و هم چنین تمايالت و غرايز يک قوم   نیازها، 
)راپاپورت1 1969(.  می باشد  ملت  آن  مادی  فرهنگ  زبان 
در میان انواع گونه های معماری بومی، معماری مسکونی 
بارزترين نمود معماری بومی است که حاصل انتخاب ها و 
نیز سازگاری انسان با محیط در گذر زمان است و از تکامل 
فرهنگی،  مختلف  عوامل  به  نسبت  انسان ها  تجربیات 
طبیعی، زيستی، اقتصادی و... در طول زمان شکل گرفته 
اين نوع معماری بهترين نمونه جهت تحلیل شیوه  است. 
رفع  برای  آنها  زيستی  کیفیت های  نیز  و  مردم  زندگی 

می رود.  شمار  به  غیرمادی شان  و  مادی  نیازهای 
انسان ها در طول زندگی خود همواره در موقعیت »انتخاب 
کردن« قرار دارند. اين انتخاب ها در اصل شیوه پاسخ گويی 
فرهنگ  با  و  است  آنها  مختلف  نیازهای  و  خواست ها  به 
بايد ها  ارتباط است. هنجارهای فرهنگی چون  آنها نیز در 
اين  بر  اجتماعی  و  عرفی  قوانین  و  ارزش ها  نبايد ها،  و 
انتخاب ها تاثیر زيادی می گذارند. به بیانی ديگر افراد عمومًا 
اين  با  که  انجام می دهند  گونه ای  به  را  انتخاب های خود 
آنها  نوع نگرش  با  تناسب  در  و  داشته  هنجارها سازگاری 
نسبت به موضوعات مختلف قرار داشته باشد. به تبع اين 
موضوع در الگوهای معماری مورد استفاده در يک جامعه به 
ويژه معماری های بومی آنها نیز نمود دارد. صاحب نظرانی 
که در حیطه معماری بومی به مطالعه پرداخته اند، به نقش 
تطور  و  شکل گیری  در  فرهنگی  انتخاب های  محوری 
موضوع  اين  و  داشته اند  روا  فراوانی  تاکید  بومی  معماری 
را عامل پايداری و ماندگاری اين گونه بناها در طول ادوار 
 .)1981 اولیور2  1969؛  )راپاپورت  کرده اند  معرفی  مختلف 
در اغلب مطالعات انجام شده در رابطه با خانه های تاريخی، 
الگوهای  به عنوان  جامعه  برتر  طبقات  و  اعیان  خانه های 
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و الگوهای رفتاری در مسکن بومی اردبیل دخیل بوده اند؟
به شکل گیری  منجر  انتخاب های  در   چگونه  فرهنگ   .3
الگوهای کالبدی - فضايی و رفتاری مسکن بومی اردبیل 

است؟ داشته  تأثیر 
2. پیشینه تحقیق

مختلف  جنبه های  با  رابطه  در  بسیاری  مطالعات  تاکنون 
خانه و عوامل مؤثر بر آن انجام شده است. اين تحقیقات را 
می توان در دو گروه کلی دسته بندی کرد: 1( تحقیقاتی که بر 
روی الگوهای فضايی و ويژگی های فیزيکی و کالبدی خانه 
متمرکز هستند )ايشیکاوا3 و سیلورستاين4 1977؛ هیلیر5 و 
هانسون6 1998؛ الکساندر7 و هانسون 1984(؛ 2( تحقیقاتی 
که به ويژگی های فرهنگی و رفتاری -که روش استفاده از 
فضاهای خانه را تعیین می کنند- پرداخته اند )هال، 1384؛ 
ديگران،  و  فردانش  1390؛  پوردهیمی،  1382؛  مارکوس، 
1393؛ آلتمن8 1975؛ الرنس9 1987(. در تحقیقات گروه 
بسیار  موضوعی  خانه  فرهنگی  اجتماعی-  جنبه های  دوم 
و  زندگی  شیوه  رفتارها،  به  شکل دهی  در  مؤثر  و  مهم 
ساختار خانه به شمار می رود. در همین ارتباط هیوارد خانه 
را ساختاری وسیع و يک واحد فرهنگی ـ اجتماعی معرفی 
کرده است که واجد مفاهیمی چون قلمرو، خويشتن، هويت، 

پايداری، محرمیت و امنیت است )هايوارد10 1977(.
به علت وسعت و انتزاع موضوع فرهنگ، برخی پژوهشگران 
را  معیشت«  »شیوه  چون  فرهنگی  ملموس  مؤلفه های 
با  آن  رابطه  و  گرفته اند  درنظر  فرهنگ  تجسم  به عنوان 
و  )افشاری  داده اند  قرار  مطالعه  مورد  را  مسکونی  محیط 
و  يزدانفر  1395؛  پورديهیمی  و  افشاری  1394؛  ديگران 
زمینه  در  الرنس   .)1388 حايری  1394؛  ضرابی الحسینی 
اين  بر  فضا  از  استفاده  چگونگی  و  روزمره  زندگی  شیوه 
طراحی  در  نهفته  معانی  درک  منظور  به  که  است  اعتقاد 
خانه، بايد چگونگی انتظام رفتارها و فعالیت ها در محیط های 
مسکونی را که از طريق قانون مندی و قواعد مرسوم پديد 
 .)1995 )الرنس  داد  قرار  تحلیل  و  تجزيه  مورد  می آيند، 
برخی صاحب نظران نیز به منظور بررسی نسبت فرهنگ و 
محیط مصنوع، برای مؤلفه های فرهنگ سطوحی از  ابعاد 
ذهنی و ناخودآگاه تا مؤلفه های ملموس و عینی را پیشنهاد 

تفکیک  اين  راپاپورت 2003( که  کرده اند )شین11 2010؛ 
مفهوم  مطالعه  و  ابعاد  درک  مختلف،  اجزای  و  سطوح  به 

می نمايد.  تسهیل  را  فرهنگ 
فرهنگ در مطالعه معماری بومی يا مردمی همواره نقشی 
مهم و اساسی داشته است و بسیاری از پژوهش هايی که 
در ارتباط با معماری بومی به انجام رسیده است، مضامین 
2000؛  )گالسیک12  داده اند  قرار  توجه  مورد  را  فرهنگی 
و  بزرگترين  حال  اين  با   .)2009 هث13  2006؛  اولیور 
معماری  دايره المعارف  زمینه،  اين  در  مطالعه  گسترده ترين 
بومی  معماری  آن  در  که  است  اولیور  پاول  تألیف  بومی 
ادغام  است.  شده  بررسی  و  معرفی  جهان  مختلف  نقاط 
موضوعات معماری بومی و انسان شناسی معماری و توجه 
به بسیاری از جنبه های زندگی انسان در اين مجموعه، از 
اين  با  )اولیور 1997(.  می رود  به شمار  آن  اهمیت  داليل 
حال برخی پژوهشگران معماری بومی را با هدف استخراج 
مطالعه  امروز  معماری  برای  گذشته  معماری  الگوهای 
بومی  الگوهای  با  منطبق  پیشنهادی  و طرح های  کرده اند 
ويژگی های  تاثیر  نیز  برخی  و  )سامه، 1394(  داده اند  ارائه 
محیطی از جمله اقلیم را بر شکل گیری الگوهای معماری 
بومی مورد تحلیل قرار داده اند )نیکقدم، 1394؛ موالنايی و 
سلیمانی، 1395؛ چندل14 و ديگران 2016؛ فتحی15 1986(. 
اما آنچه که هم در مطالعات فرهنگی مرتبط با معماری به 
به  بومی  معماری  الگوهای  بررسی  در  هم  و  عام  صورت 
صورت خاص چندان مورد بررسی قرار نگرفته است؛ نقش 
الگوهای  استمرار  و  شکل گیری  در  فرهنگی  انتخاب های 
همواره  انسان ها  که  معنی  اين  به  است.  بومی  معماری 
در شرايط مختلف، گزينه هايی را به عنوان اجزای محیط 
زندگی خويش انتخاب می نمايند که با نظام های فرهنگی 
آنها  نیازهای مختلف  آنها سازگاری داشته و مرتفع  کننده 
باشد. بر همین اساس پژوهش حاضر با لحاظ نمودن اين 
نظام  در شکل گیری  فرهنگی  انتخاب های  نقش  موضوع، 
قرار  بررسی  مورد  را  اردبیل  شهر  بومی  خانه های  فضايی 

می دهد. 

3. مبانی نظری تحقیق
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1-3. معماری بومی
پس از دهه 60 میالدی، عالقه به مطالعه و بازيابی معماري 
بومی با دو انگیزه پیگیري و دنبال شد؛ انگیزه اول در پی 
نارضايتی هاي حاصل از معماري مدرن زمانه و ابراز واکنش 
نسبت به گم نامی معماري هاي خودي و همچنین کیفیات 
غیرانسانی مدرنیزه و خانه سازي هاي انبوه آن به وجود آمد؛ 
و انگیزة دوم نیز در پی مطالعه ويژگی هاي معماري بومی و 
يقین به اين مساله که پیگیري و بازيابی دوباره آن اصول 
شکل  باشد،  کارگشا  زمانه  مشکالت  حل  براي  می تواند 
گرفت )صادقی پی 1391، 15(. معماری بومی برخواسته از 
خواست ها و نیازهای روزمره مردم عادی است که به دور 
از هرگونه سبک گرايی، مدگرايی و يا حتی شرايط سیاسی 
برهم کنش  بومی  معماری  می گیرد.  شکل  حکومتی  و 
استادانه ای است که در بستر محلی شامل فرهنگ و سنت 
و  بومی  مصالح  اقلیمی -محیطی،  عوامل  به  احترام  با  و 
توپوگرافی مکان شکل گرفته است )ال تاوايها16 و ديگران 
2019(. با درنظر گرفتن ارتباط بالفصل انسان و محیط در 
اين نوع معماری، به منظور فهم ابعاد مختلف آن، شناخت 
بستر به وجودآورنده آن، کنش هاي روزمره و نیازهاي مادي 
و غیر مادي افراد استفاده کننده از آن، امری الزامي است. 
بر  که  روزانه  رفتارهاي  داشت  اذعان  توان  مي  رو  ازاين 
انسان و محیط شکل می گیرند،  مبنای کنش هاي متقابل 
به همراه هنجارهاي اجتماعي ـ فرهنگي، مهمترين عوامِل 
می روند  شمار  به  بومی  مسکوني  معماري  دهنده  شکل 
به شیوه  توجه  امروزه عدم  )خاکپور و ديگران 1394، 3(. 
طراحی  در  بومی  الگوهاي  رفتن  بین  از  باعث  زندگی 
بروز بحران هويت و  اين مقوله در  خانه ها شده است که 
کیفیت مسکن مؤثر بوده است )مداحی و ديگران 1396(. 
ويژگي هاي شیوه زندگي بومي و سیستم هاي فعالیت ناشي 
از آن به ويژگي هاي خاص استقرارها و محیط ها انجامیده 
زندگي  شیوه  بین  ارتباط  نتیجه  در  و  آنها  تنوع  داليل  و 
)مداحی و  را شرح مي دهند  و محیط ساخته شده مصنوع 

.)1397 معماريان 
بافت ها و ساختمان هاي بومي کمتر نتیجه امیال شخصي 
گروه های  امیال  و  اهداف  نشان دهنده  بیشتر  و  هستند 

اجتماعی مي باشند. بنابراين آنها داراي ارزش هاي نماديني 
می آيند  وجود  به  اجتماعي  فرهنگ  توسط  که  هستند 
)پوردهیمی 1390(. عوامل مشترک اجتماعي شامل تمام 
بر  که  هستند  اجتماعي  فرهنگی -  و  محیطي  جنبه هاي 
ساختار مسکن و محیط های مسکونی تاثیرگذار می باشند 
به  منجر  مشترک  وجوه  اين   .)14  ،1390 )پورديهیمی 
می شوند  جامعه  در  پذيرفته شده ای  الگوهای  شکل گیری 
لذا  تداوم می يابند.  به صورت سنتی  و  نسل ها  در طی  که 
به تعبیری می توان چنین اذعان داشت که طراحی بومی 
شامل انتخاب يک الگو از میان مشترکات موجود و تنظیم 
افراد است  نیازهای فردی و جمعی  و تغییر آن بر اساس 
قالب  در  که  عامیانه  سنت  تداوم   .)17  ،1388 )راپوپورت 
و  انسان  متقابل  کنش هاي  بر  مبتنی  و  روزانه  رفتارهاي 
است؛ موجبات  انسان)ها( شکل گرفته  و  انسان  و  محیط 
و  )ولی بیگ  بومی می گردد  ويژگی هاي  با  تداوم مسکن 
با  الگوها  تناسب  ديگر،  از سوی  رستگارژاله 1397، 19(. 
خواست ها و نیازهای مادی و غیرمادی افراد جامعه موجب 
ماندگاری و انتقال آن از نسلی  به نسل ديگر می شده است.

2-3. فرهنگ 
تعريف  فرهنگ،  با  انسان  زندگی  درهم تنیدگی  وجود  با 
کامل و دقیقی از اين واژه وجود ندارد. به زعم راپوپورت، 
فرهنگ يک چیز )thing( نیست؛ بلکه يک مفهوم، يک ايده 
برای چیزهای   )label( يا يک ساختار است؛ يک برچسب 
انجام  و  دارند  اعتقاد  می کنند،  فکر  مردم  که  بسیاری 
می دهند )راپاپورت 2003، 131(. تنوع بسیار صورت های 
کالبدی به وضوح نشان می دهد که سايت، اقلیم و مصالح 
يا هرعامل فیزيکی ديگر، شیوة زندگی و سکونت را تعیین 
عمل  تغییردهنده  عوامل  به عنوان  تنها  بلکه  نمی کنند 
آنها  تحقق  يا  تسهیل  را  خاص  تصمیمات  آنها  می کنند. 
صورت  هیچ گاه  اما  می سازند  ممکن  غیر  يا  و  ممکن  را 
)راپاپورت 1969، 22(.  نمی کنند  و مشخص  تعیین  را  بنا 
مفاهیم فرهنگی از مهم ترين عوامل مؤثر در طراحی بومی 
به شمار می روند؛ چه بسا که بسیاری از فضاها برای تأمین 
خواست ها و اهداف فرهنگی طراحی می گردند )عبدالعظیم17 
و عثمان18 2018(. آلتمن نقش فرهنگ در ارتباط انسان 
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و محیط را با تمايز چهار ويژگی فرهنگ تعريف می کند: 
ادراکات،  و  اعتقادات  از  مجموعه ای  برپايه  فرهنگ  اول، 
ارزش ها و هنجارها، رفتارهای اجتماعی يا گروهی؛ دوم، 
فرهنگ شامل الگوهای مشترک دانش، احساسات يا رفتار 
يک فرد يا گروه؛ سوم، فرهنگ شامل انتقال اين باورها، 
ارزش ها و شیوه رفتار از نسلی به نسل ديگر؛ و چهارم، تجلی 
فرهنگ در محیط کالبدی. لذا خانه ها، سکونتگاه ها و تمام 
محیط انسان ساخت متاثر از فرهنگ هستند و ارزش های 
و چمرز19 1984(.  )آلتمن  منعکس می نمايند  را  فرهنگی 
است  شده  قائل  سطوحی  فرهنگ  مفهوم  برای  نیز  اين 
ارزش ها،  از  اساسی که متشکل  که شامل 1( مفروضات 
ناخودآگاه است؛  تفکرات، احساسات و مضامین  ادراکات، 
2( اخالقیات که شامل اهداف، فلسفه، استراتژی ها، بايد و 

نبايدها، و قضاوت های اعتقادی است و در نهايت
3( محصوالت که شامل پديده های محسوس و ملموس 
)شین  است  و...  مصنوع  محیط  رفتار،  زبان،  هنر،  مانند 
می شود  برداشت  چنین  اساس  اين  بر   .)38-25  ،2010
برای  را  نظريه پردازان حوزه فرهنگ، سه سطح  اکثر  که 
فرهنگ قائل شده اند که ارتباط سلسله مراتبی با هم دارند 
تجلیات  و  عینیات  شامل  اول  سطح  که  صورت  اين  به 
فرهنگ مانند محیط مصنوع، شیوه زندگی، آداب و رسوم 
و  بايد ها  هنجارها،  قوانین،  شامل  دوم  سطح  است؛  و... 
نبايدها، انتظارات و ارزش گذاری ها و... است؛ و در نهايت 
ارزش ها،  جهان بینی ها،  نگرش ها،  شامل  سوم  سطح 

 .)1 )تصوير  است  و...  اعتقادات 

و  فرهنگ  مظاهر  از  يکی  خانه  فوق،  توضیحات  براساس 
مجموعه-ای از تجلیات فرهنگی است )سطح اول فرهنگ(، 
که از يک سو متناسب با بايد ها و نبايد ها، الزامات، هنجارها، 
و مجموعه اخالقیات مورد تايید فرد و جامعه شکل می گیرد 
)سطح دوم فرهنگ( و از سويی، ريشه در ارزش ها، معانی، 
دارد  آن  ساکنین  و  سازندگان  جهان بینی های  و  نگرش ها 
)سطح سوم فرهنگ(. مطالعات در حوزه ارتباط فرهنگ و 
شکل خانه نیز عمومًا در سه حوزه قابل دسته بندی است 
با محیط،  انسان  نحوه همسازی  زندگي،  که شامل روش 
و جنبه هاي ذهني انسان می باشد )پورديهیمی 1390، 5(. 
محیطي  ايجاد  خانه،  ساخت  از  هدف  موارد،  اين  همه  در 
سازگار با روش زندگي ساکنین آن معرفی شده است. روش 
از  که  است  فرهنگ  مشخص  و  عینی  وجه  تنها  زندگی 
خالل آن می توان به تمايزهای فردی و گروهی و متعاقبًا 
مسئله هويت افراد و گروه ها دست يافت. همچنین روش 
زندگی محصول نهايی فرهنگ از طريق رفتارهای عمدتًا 
آشکار است که محیط ساخته شده را شکل می دهد. در اين 
به  را  زندگی  اليه های  سطحی ترين  زندگی  روش  حالت، 
عمیق ترين سطوح آن پیوند می زند و شاخصه های شأن و 
منزلت اجتماعی را از طريق وضعیت اقتصادی، تحصیلی، 
مذهبی خانواده يا گروه های اجتماعی به نمايش می گذارد 
)افشاری و پورديهیمی 1395، 4(. بنابراين با مطالعه روش 
ويژگی های  به  می توان  مختلف  گروه های  و  افراد  زندگی 
فرهنگی و درنتیجه الگوهای ساخت مسکن آنها پی برد. 

تصوير 1. سطوح فرهنگ در سلسله مراتبی از مظاهر عینی تا مفاهیم ذهنی )مأخذ: نگارندگان(
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3-3.  انتخاب های فرهنگی
و  وسیع  مفهوم  ساختن  مطالعه  قابل  به منظور  راپوپورت 
که  است  کرده  تفکیک  اجزايی  به  را  آن  فرهنگ  انتزاعی 
در سه سطح قابل دسته بندی هستند. سطح اول پديده های 
محسوس و عینی هستند که شامل کلیه مصنوعات، هنر، 
نظام های فعالیت، روابط اجتماعی، محیط کالبدی و مواردی 
از اين دست است. سطح دوم يا به عبارتی سطح میانی، شامل 
انتظارات، استانداردها، هنجارها و قوانین است و در نهايت 
سطح سوم يا متعالی شامل جهان بینی، ارزش ها، ايده آل ها، 
تصورات، انگاره های ذهنی و معانی است )راپاپورت 2003، 
عمل  انتقالی  سطح  و  واسط  به عنوان  میانی  سطح   .)169
می کند؛ و رابط میان مفروضات اساسی، ذهنی، و ناخودآگاه 
توأمان  سطح  اين  است.  عینی  و  محسوس  پديده های  و 
درنظر  با  که  معنی  اين  به  دارد؛  غیرمادی  و  مادی  وجه 
داشتن مفاهیم عالی، چندوچون مظاهر عینی فرهنگ را نیز 
تعريف می نمايد و در واقع محل وقوع تصمیمات، انتخاب ها 

و جهت گیری ها به شمار می رود. 
قابل  و  انتخاب در مطالعۀ فرهنگ ها مهم  به عامل  توجه 
توجه است. زيرا راه حل ها و شیوه های برخورد مردم در برابر 
مسائل و نیازهای خاص را تبیین می سازد؛ روش هايی که 
تعريف  در  دارد.  وجود  متفاوت  به گونه ای  فرهنگ  هر  در 
نتیجۀ   محیط  فرهنگی،  منظر  به مثابه  محیط  از  راپوپورت 
بیشمار تصمیم ظاهراً منفرد است که در طی نسل ها يک 
برپايۀ  اين تصمیمات  قابل تشخیص می سازد. چراکه  کل 
مشترکی  ذهنیت های  و  ايده آل ها  ذهنی،  طرحواره های 
صورت گرفته اند که در راستای زندگی ايده آل مردم ايده آل 
در محیط ايده آل جهت گیری شده است )راپاپورت 2003، 
54(. همۀ محیط ها نتیجۀ انتخاب راه حل هايی از بین تمامی 
جامعه  که  خاصی  انتخاب های  هستند.  ممکن   گزينه های 
است.  جامعه  آن  فرهنگ  مظهر  می شمارد  عرف  و  »روا« 
در حقیقت يکی از راه های بررسی فرهنگ، نظر کردن به 
انتخاب های جامعه است )راپوپورت 1382، 68(.   عام ترين 
ازين رو می توان گفت ايجاد محیط انسان ساخت خود حاصل 
انتخاب هايی  است؛  طوالنی  زمانی  دورة  طی  در  انتخاب 
انسان صورت  و  محیط  بین  سازگاری  ايجاد  به منظور  که 

تمام  همچنین  و  مصنوع  محیط های  همۀ  لذا  می گیرد. 
ساخته های دست بشر »طراحی« شده اند؛ به اين معنی که 
ويژة  روش های  و  تصمیم گیری ها  انتخاب ها،  تجلی  محل 

انجام کارها هستند. اعضای آن فرهنگ برای 
4-3.  چارچوب نظری تحقیق 

تحقیق  نظری  مبانی  در  مطروحه  بحث های  به  عنايت  با 
عامل  فرهنگ،  میانی  سطح  که  می شود  برداشت  چنین 
و  رفتاری  عینی  اجزای  به  فرهنگی   عالی  مفاهیم  انتقال 
از طريق مفهوم  فرايند  اين  کالبدی  موجود در فضا است. 
»انتخاب« صورت می پذيرد؛ به اين معنی که انسان ها به 
منظور برآورده ساختن خواست ها و نیازهای مادی و غیرمادی 
خود، از میان گزينه های موجود مواردی را برمی گزينند که با 
مفاهیم ذهنی و ايده آل های آنها سازگار باشد. اين ايده آل ها 
از طريق مجموعه ای از قوانین، هنجارها و بايد ها، نبايد ها 
و...، تجسم کالبدی می يابند. بنابراين افراد در سازماندهی 
فضای زندگی خود و يا چگونگی انجام رفتارهای مختلف 
در آنها، تابع هنجارها و قوانینی هستند که خود برگرفته از 
مفروضات ذهنی آنها می باشند. عواملی چون جهان بینی ها، 
ارزش ها، باورهای فرد از يک سو و شرايط زيست محیطی، 
از  بر جامعه و مواردی  اقتصادی حاکم  عوامل اجتماعی و 
هستند  مضامینی  مجموعه  ديگر،  سويی  از  نیز  قبیل  اين 
که بر مفروضات ذهنی افراد تاثیرگذار می باشند و هرآنچه 
افراد در زندگی شان انجام می دهند؛ به نوعی مطابق با اين 
بر  اين مضامین  آنها قرار دارد.  با  مضامین و در سازگاری 
هستند  تاثیرگذار  نیز  گوناگون  موارد  در  افراد  انتخاب  نوع 
با موارد مختلف جهت  ارتباط  انسان در  انتخاب های  به  و 
می دهند. بر همین اساس در اين پژوهش از اين مضامین 
مولد های  می شود.  ياد  انتخاب«  »مولدهای  عنوان  تحت 
انتخاب در دو دسته قابل تقسیم هستند که شامل 1( عوامل 
بیرونی )اقلیم، زيست بوم، شرايط اقتصادی و اجتماعی و...(؛ 
و 2( عوامل درونی )سطح سوم يا مفروضات اساسی فرهنگ 
چون جهان بینی، ارزش ها و باورها، مضامین ناخودآگاه و...( 
می باشد. عوامل درونی و بیرونی اموری ثابت، ريشه دار، و 
خارج از کنترل و اختیار انسان هستند و يا به کندی در گذر 

زمان تغییر می کنند.
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پاسخ گويی به شرايط مادی و انطباق با شرايط غیرمادی، 
از جمله اهداف انسان در امور مختلف مرتبط با زندگی اش 
می باشد. اين امر مستلزم جهت دهی به اين امور در راستای 
بايد ها و نبايدها، هنجارها، قوانین و عرف مورد تايید وی و 
جامعه می باشد. اين موارد که سطح دوم فرهنگ می باشند؛ 
ايدئولوژی های  و  جهان بینی  نوع  در  ريشه  سو  يک  از 
حاکم بر جامعه دارند و از سوی ديگر نیز مورد تايید فرد 
می باشند. بر همین اساس انتخاب هايی که افراد در ارتباط 
اين  با  متناسب  نوعی  به  انجام می دهند؛  امور مختلف  با 
معیارها و قوانین می باشد و به تبع با تغییر در اين قوانین 
و هنجارها در جوامع مختلف، نمود انتخاب های افراد نیز 
متفاوت خواهد بود. لذا در اين پژوهش از اين عوامل تحت 

عنوان »سنجه های انتخاب« ياد می شود. 
سنجه های  از  عبور  از  پس  افراد  انتخاب های  مولدهای 
يکسو  از  که  می يابد  تجلی  »معانی«  قالب  در  انتخاب 
)ايدئولوژی ها،  فرهنگ  مبانی  و  عالی  سطوح  در  ريشه 
جهانبینی ها، بايد ها و نبايد ها، قوانین و هنجارها( دارند؛ و 
از سوی ديگر عامل محرک و شکل دهنده محیط کالبدی 
و رفتاری زندگی افراد می باشد. اين معانی که خود شامل 
طیف های مختلفی می باشند، در اين پژوهش تحت عنوان 
»مظاهر انتخاب« از آنها ياد می شود. معنی دارای درجات 
مختلفی است. راپاپورت برای معنی سه سطح متفاوت قائل 
کیهان شناسی ها،  نظیر  مضامینی  باال  معانی سطح  است: 
انگاره های فرهنگی، جهان بینی ها، و بازتاب های نظام های 

فلسفی هستند. معانی سطح میانی به مفاهیمی چون هويت، 
نهايت  در  و  می شوند؛  مربوط  و...  ثروت  موقعیت،  قدرت، 
معانی متداول و روزمرة سطح پايین که به ما می گويند کجا 
راه برويم، کجا بنشینیم و مانند آن )راپاپورت 1992، 99(. 
معانی سطح باال در ذيل مفروضات اساسی فرهنگ جای 
معانی  می شوند.  محسوب  انتخاب  مولدهای  جزء  و  دارند 
قرار  انتخاب«  »مظاهر  ذيل  در  نیز  پايین  و  میانی  سطح 
دارند و الگوهای رفتاری و فضايی -کالبدی افراد را هدايت 
ارتباط  ناگفته نماند که سطوح معنی دارای  البته  می کنند. 
درونی با يکديگر بوده و معانی سطوح باال به معانی سطوح 

پايین جهت می دهند.
در نهايت معانی در قالب مجموعه ای از الگوها بروز و ظهور 
الگوهای  شامل  کلی  صورت  دو  به  الگوها  اين  می يابد. 
جاری رفتار )شیوه زندگی، نظام های فعالیت، آداب و رسوم، 
فضايی -کالبدی  الگوهای  و  خانوادگی(  و  اجتماعی  روابط 
عناصر  استقرار  نظام  و  خانه  فضايی  ساختار  )ارتباطات، 
اين  واقع،  در  می يابند.  نمود  غیرثابت(  و  نیمه ثابت  ثابت، 
الگوها »نمودهای انتخاب« هستند و طبق يافته های علوم 
)الگوهای  الگو  گونه  دو  اين   ،)EBS( رفتاری  محیطی- 
فضايی و الگوهای رفتاری( در ارتباط متقابل با يکديگر قرار 
دارند و بر يکديگر نیز تأثیر می گذارند )لنگ 1381؛ جوان 
فروزنده و مطلبی 1390(.  برهم کنش اين الگوها در محیط 

مصنوع چون خانه به منصه ظهور می رسد )تصوير 2(. 
4. روش تحقیق

تصوير 2. نمودار تفصیلی چارچوب نظری تحقیق و فرآيند منتج از آن )ترسیم: نگارندگان(
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بر اساس آنچه در چارچوب نظری پژوهش عنوان شد؛ در 
فرايند شکل گیری يک محیط مصنوع )به طور خاص خانه(، 
عامل انتخاب در چهار وجه مولد های انتخاب، سنجه های 
انتخاب، مظاهر انتخاب و نمود های انتخاب بروز می يابد. بر 
تاريخی و در  اين پژوهش در يک بستر  همین اساس در 
میان چندين خانه، اين موضوع و موارد مرتبط با هر کدام 
از وجوه انتخاب مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور 
تعداد 10 خانه از دوره های اواخر قاجار و اوايل پهلوی )از 
میان خانه های طبقه متوسط شهری يا به عبارتی خانه های 
انتخاب  موردی  نمونه  عنوان  به  اردبیل  شهر  در  بومی( 
ويژگی های  و  کالبدی  ساختار  تحلیل  با  هم زمان  گرديد. 
الگوهای  استخراج  نیز  و  بررسی  مورد  خانه های  فضايی 
جاری رفتار در اين خانه ها )از طريق مصاحبه با ساکنین و 
بازماندگان آنها(، مطالعه بستر تاريخی، اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی شهر و ساکنین آن در دوران تاريخی مورد نظر 
نیمه ساختار يافته  مصاحبۀ  پرسش های  گرفت.  انجام  نیز 
تحقیق  نظری  چارچوب  متغیرهای  کلیدواژه های  براساس 
)تصوير 1(، مانند ارزش ها، ايده آل ها، باورها، شیوه زندگی، 
اساسی  )مفروضات  و...  فعالیت  نظام های  رسوم،  و  آداب 
شده  تنظیم  جاری(  رفتارهای  الگوی  و  معانی،  فرهنگ، 
بودند. اطالعات مربوط به ديگر متغیرهای چارچوب نظری 
نیز از طريق روش های مطالعات اسنادی )عوامل محیطی( 
و بررسی های میدانی )الگوهای کالبدی -فضايی( استخراج 

است. گرديده 
روش تحقیق مورد استفاده در اين پژوهش کیفی؛ و روش 
تحلیل  و  منطقی  استدالل  روش  داده ها،  تحلیل  و  تجزيه 
کیفی  محتواي  تحلیل  است.  مصاحبه ها  کیفی  محتوای 
محتوايی  ذهنی  تفسیر  براي  تحقیقی  روش  می توان  را 
نظام مند،  طبقه بندي  فرايندهاي  طريق  از  متنی  داده هاي 
دانست.  شده  شناخته  الگوهاي  طراحی  يا  تم سازي  و 
محتواي  يا  کلمات  از  فراسويی  به  کیفی  محتواي  تحلیل 
يا  آشکار  که  را  الگوهايی  يا  تم ها  و  می رود  متون  عینی 
پنهان هستند به صورت محتواي آشکار می آزمايد. تحلیل 
و  بررسی  بر  مبتنی  يعنی  است؛  استقرايی  کیفی  محتواي 
استنتاج موضوع ها و تم ها، از داده هاي خام است )ايمان و 

نیز  يا کدهای مصاحبه ها  بنابراين، تم ها  نوشادی 1390(. 
انجام تحقیق  کلیدواژهای چاچوب نظری بوده اند. مراحل 
متناسب با چهار وجه انتخاب در چهار گام انجام پذيرفته 
در  انتخاب  با  مرتبط  وجوه  از  يکی  گام،  هر  در  و  است 
بستر مورد نظر، مورد تحلیل قرار گرفته است. در گام اول 
»مولدهای انتخاب« )مفروضات اساسی فرهنگ و عوامل 
محیطی( مربوط به موضوع تحقیق، با استنناد به داده های 
حاصل از مصاحبه و مطالعات اسنادی، بررسی می شود؛ در 
گام دوم »سنجه های انتخاب« يا الزامات مورد تحلیل قرار 
می گیرد؛ در گام سوم »مظاهر انتخاب« تبیین می شود؛ و 
در گام چهارم نمودهای انتخاب )الگوهای فضايی ـ کالبدی 
تحلیل   ،2 جدول  قالب  در  جاری(،  رفتارهای  الگوهای  و 
به  رجوع  با  آمده  به دست  نتايج  بررسی می شود. سپس  و 
مولدهای انتخاب مرتب سازی و مورد بحث قرار گرفته اند. 
در نهايت با ارائه يک مدل انطباق، نحوه تعامل چهار گام 
الگوهای  شکل گیری  مسیرهای  ترسیم  به صورت  مذکور 

خانه  تبیین شده است )تصوير 14(. 
5. معرفی نمونه های موردی

محله  هر  و  اصلی  محله  شش  دارای  گذشته  در  اردبیل 
دارای تعدادی محالت فرعی )خوال( بود. خانه ها در بافت 
تاريخی شهر اردبیل قراردارند. به علت عدم دوام مصالح و 
تخريب بسیاری از خانه ها، تعداد اندکی از خانه های طبقه 
متوسط اردبیل باقی مانده است. در اين تحقیق سعی شد 
داشته  را  تغییرات  کمترين  که  شوند  انتخاب  خانه هايی 
باشند و امکان بررسی میدانی آنها وجود داشته باشد.برای 
تحقیق حاضر، از میان خانه های تاريخی موجود، ده خانه از 
محالت مختلف برگزيده شد که پنج نمونه آنها مربوط به 
دوره اواخر قاجار و پنج نمونه ديگر مربوط به دوره پهلوی 
اول هستند. در جدول 1 پالن خانه ها همراه با توضیحات 
کلی خاص هر خانه آورده شده است )جدول 1(. توجه به 
اين نکته ضروری است که در ترسیم پالن خانه ها، سعی 
و  الحاقات  لذا  شود؛  حفظ  خانه  اصلی  است صورت  شده 

تغییرات جديد در نقشه ها نشان داده نشده  است.  
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راهنما:   اتاق       دهلیز      مطبخ       انبار      تجاری و کارگاه       توالت
توضیحات پالن توضیحات پالن

قدمت: پهلوی اول
شغل مرد خانه: کارمند بانک
ساختار خانواده: در ابتدا تک 
خانواری بود سپس از مدتی 
خانواده پسر نیز در آن ساکن 

شدند.
فضاها: ترکیبی ساده از 

اتاق ها و راهروها

6 قدمت: اواخر قاجار
شغل مرد خانه: پاسبان و 

فرشباف
ساختار خانواده: در بخش 
شمالی خانه خانواده پدری 
)پدر و مادر ( و خانواده پسر 

زندگی می کردند.
فضاها: خانه ترکیبی از 
فضاهای مسکونی و 

کارگاه های قالیبافی است.

1

قدمت: پهلوی اول
شغل مرد خانه: تاجر خرد
ساختار خانواده: خانه تک 

خانواری بوده است و 
مهمانی های بسیاری در آن 

برگرار می شد.
فضاها: ترکیبی ساده از 

اتاق ها و راهروها با مطبخ 
بزرگ و دو انبار. باالخانه ای 

روی دهلیز قرار دارد.

7 قدمت: اواخر قاجار
شغل مرد خانه: تاجر خرد

ساختار خانواده: زندگی دو 
برادر  همره خانواده هايشان.

فضاها: بر روی دهلیز بزرگتر 
و مطبخ باالخانه ای ساخته 
شده است. يکی از انباری ها 

اصطبل بود.

2

قدمت: پهلوی اول
شغل مرد خانه: خرده فروش

ساختار خانواده: زندگی 
جمعی سه برادر به همراه 
خانواده هايشان در خانه.

فضاها: بخش جنوبی خانه 
بر حسب نیاز بعداً ساخته 

شده است.

8 قدمت: اواخر قاجار
شغل مرد خانه: تاجر

ساختار خانواده: زندگی 
جمعی خانواده دو برادر به 

همراه مادر خانواده.
فضاها: ترکیبی ساده از 

اتاق ها و راهروها.

3

قدمت: پهلوی اول
شغل مرد خانه: طباخ

ساختار خانواده: زندگی 
جمعی خانواده پدر و خانواده 

يکی از پسران.
فضاها: ترکیبی ساده از 

اتاق ها و راهروها.

9 قدمت: اواخر قاجار
شغل مرد خانه: قالی باف
ساختار خانواده: اتاق 

شمال غربی اتاق مرد خانه 
و باقی اتاق ها هر کدام اتاق 

يکی از زنان بود.
فضاها: ترکیبی ساده 
از اتاق ها و راهروها و 
باالخانه ای روی راهرو 

ورودی

4
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قدمت: پهلوی اول
شغل مرد خانه: خرده فروش
ساختار خانواده: در بخش 
شمالی خانواده پدری )پدر 
و مادر و مادربزرگ( و در 
بخش جنوبی خانواده پسر 

زندگی می کردند.
فضاها: بخش جنوبی بعداً 
از مغازه جدا شده و برای 
خانواده جديد ساخته شده 

است.

10 قدمت: اواخر قاجار
شغل مرد خانه: تاجر

ساختار خانواده: در دوره های 
مختلف خانواده های مختلفی 

اعم از والدين و پسران 
زندگی می کردند.

فضاها: فضاهای مسکونی 
جنوبی خانه بعدها ساخته 

شده است. باالخانه بر روی 
دهلیز و مطبخ قرار داشت.

5

6. تجزیه و تحلیل داده ها
همانگونه که در بخش روش تحقیق نیز عنوان شد؛ اين بخش 
متشکل از چهار گام است که در هر گام، نحوه نمود پذيری 

يکی از وجوه انتخاب، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
1-6. گام اول: تحلیل مولد های انتخاب

در  انتخاب  مولد های  عنوان شد؛  نیز  پیش تر  که  همانگونه 
دو سطح عوامل محیطی و مفروضات اساسی فرهنگ قابل 
دسته بندی هستند. عوامل محیطی شامل زيرمجموعه هايی 
چون اقتصاد، جامعه، زيست بوم، اقلیم، می باشند و مفروضات 
اساسی فرهنگ نیز در مواردی چون مذهب، سنن، ايدآل ها 
و انگاره های ذهنی نمود دارد. اين موارد که عواملی زمینه ای 
يا بیرونی به شمار می روند؛ به صورت پیش فرض برای مردم 
اردبیل وجود داشته و تمام انتخاب های آنها را در ارتباط با امور 
مختلف زندگی  از جمله خانه سازی ، تحت تاثیر قرار می داده 
است. بر همین اساس در اين تحقیق از اين مفاهیم تحت 

عنوان »مولد های انتخاب« ياد شده است.
اردبیل شهری با سابقه تاريخی در شمال غرب ايران است. 
اين شهر در فالتی دايره ای شکلی، در جنوب غربی دريای 
خزر و بین دو رشته کوه سبالن و طالش واقع شده است. 
معلول  امر  اين  است.  ولی سالم  معتدل  اردبیل سرد  هوای 
و  دريا  از سطح  آن  ارتفاع  و بخصوص  موقعیت جغرافیايی 
کوه های مرتفع اطراف آن است. از طرفی نزديکی به دريا و 

رطوبت آن هوای اين شهر را مطبوع و ماليم ساخته است. 
زمستان اردبیل سرد است و گرمای هوا در تابستان به ندرت 
از سی درجه تجاوز می نمايد. سطح آب های زيرزمینی در اين 
شهر باال بوده و آب خانه ها با حفر چاه تأمین می شد. اردبیل 
از ديرباز يک منطقه کشاورزی بوده و اين شیوه، الگوی غالب 
معیشت اين مردم به شمار می رفته است )صفری 1371، ج 

1و3(.
در دوره های اواخر قاجار و اوايل پهلوی، مردم اردبیل از لحاظ 
نقاط کشور در وضعیت  اقتصادی و سیاسی همچون ساير 
نه چندان مساعدی قرار داشتند. اين موضوع بیش از هر چیز در 
سطح طبقه متوسط که اکثريت بافت جامعه را شامل می شد؛ 
نمود بیشتری داشت. با اين حال »وجود يک جامعه همگن از 
لحاظ بافت اجتماعی، اقتصادی و سنتی« از جمله ويژگی های 
اجتماعی اين شهر در دوران مورد نظر بود. از لحاظ مذهبی، 
احترام  و  »تداوم  و  بودند  و شیعه«  اردبیل »مسلمان  مردم 
به سنت ها و عرف ها در طی نسل های متمادی«، »مناعت 
طبع«، و »قائل بودن به گذرايی عمر دنیوی و اهمیت زندگی 
اخروی« از جمله ويژگی های اين مردمان به شمار می رفته 
است. وجود نگرش دينی و سنتی در میان اين مردم باعث 
می شد که به همه امور با ديدی اعتقادی و مذهبی نگريسته 
شود. مجموعه اين عوامل، ويژگی های پديدارشناسانه ای از 
اردبیل و اردبیلیان در دوران اواخر قاجار و اوايل پهلوی هستند 
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که بر نوع نگاه آنها در ارتباط با امور مختلف به ويژه معماری 
و شهرسازی تاثیرگذار بوده و زمینه اتخاذ تصمیمات مختلف 

در اين حوزه ها را فراهم می آورد. 
2-6. گام دوم: تحلیل سنجه های انتخاب

انتخاب، مؤلفه های سطح دوم فرهنگ و متأثر  سنجه های 
اساسی  مفروضات  و  محیطی  )عوامل  انتخاب  مولدهای  از 
فرهنگ( هستند که در قالب بايد ها و نبايد ها، ارزش گذاری ها، 
قوانین، انتظارات و هنجارها، دامنه و محدوده انتخاب ها را 
مشخص می کنند. سنجه های انتخاب گزاره هايی هستند که 
تبع  به  می دهند.  انتخاب جهت  مولدهای  به  فیلتری  مانند 
هرچه شرايط محیطی سخت تر باشد و يا مفروضات و مفاهیم 
باشند؛  بیشتری  صلبیت  و  انسجام  دارای  فرهنگی  اساسی 
دامنه گزينه های پیش رو برای انتخاب نیز محدودتر خواهد 

شد. 
دوران  در  اردبیل  مردم  عموم  زمینه ای،  مطالعات  براساس 
و  محیطی  ويژگی های  نظر  از  پهلوی  اوايل  و  قاجار  اواخر 
جو فرهنگی- اجتماعی غالب، در معرض گزينه های تقريبًا 
از پیش تعیین شده و گريزناپذيری قرار داشتند. به اين معنی 
که وجود تنگناهای اقتصادی و شرايط سخت اقلیمی، ساختار 
منسجم و ريشه دار موازين سنتی و مذهبی در سطح جامعه 
و نیز وجود باورهايی عمیق نسبت به مسائل دينی در میان 
به  و درونی  پذيرفته شده  مردم که در طی نسل ها صورتی 
و  بايد  هنجارها،  ارزش ها،  از  مجموعه ای  بود،  گرفته  خود 
آورده  به وجود  اين شرايط  با  متناسب  را  قوانین  و  نبايدها، 
بود. اين مقتضیات در قالب »الزاماتی« ظهور می يافت که 
الزامات  از اين  با امور مختلف زندگی شان،  ارتباط  مردم در 
تبعیت می نمودند. الزامات مذکور در قالب معانی پذيرفته شده 
سنتی  به  توجه  با  سويی  از  داشت.  وجود  مردم  اذهان  در 
بودن جامعه و مشترک بودن شرايط برای عموم مردم، اين 
مقتضیات وجهی تقريباً همگانی يافته و به قوانینی نانوشته 
بدل شده بودند. اين معانی که در واقع مصاديق سنجه های 
انتخاب هستند، در تحقیق حاضر به »مظاهر انتخاب« تعبیر 

شده اند.
3-6. گام سوم: تحلیل مظاهر انتخاب

»مظاهر  قالب  در  انتخاب  سنجه های  از  منبعث  مقتضیات 

انتخاب« بروز و ظهور می يابند. مظاهر انتخاب اساساً معانی 
هستند که به تصمیم گیری ها و انتخاب ها در راستای عینیت 
می دهند.  جهت  فضايی  و  رفتاری  نمودهای  به  بخشیدن 
مبنای اين معانی مولدهای انتخاب می باشند. در قرارگاه هاي 
فرهنگ  به  که  دارد  وجود  ويژه اي«  معنايي  »بعد  رفتاري 
کاربران وابسته است و نوع استفاده از آنها، مکان قرارگیري، 
نحوه همجواري  و وسعت کل سیستم را تحت تأثیر خود قرار 
مي دهد )پورديهیمی 1390، 14(. مرزهای فضايی و زمانی، 
می روند  شمار  به  انسان  ذهنی  معانی  بیان  برای  ابزارهايی 
درک  منظور  به  طرفی،  از   .)8  ،1394 ديگران  و  )افشاری 
معاني نهفته در خانه، بايد چگونگي انتظام رفتارها و فعالیتها 
و ارتباطات میان آنها در محیط هاي مسکوني را مورد تجزيه 
و تحلیل قرار داد )الرنس 1995(. همانطور که در چارچوب 
نظری تحقیق اشاره شد؛ براساس سطح بندی معنی از نظر 
راپوپورت به سطوح باال، میانی، و پايین، مظاهر انتخاب شامل 
سطوح میانی و پايین است. معانی اجتماعی و معانی روزمره 
از اين دست معانی محسوب می شوند. در اين رابطه، به عنوان 
مثال می توان از »اهمیت مردم داری«، »حفظ جايگاه مناسب 
اجتماعی«، »لزوم استفاده حداکثری از نور خورشید«، »لزوم 
روابط  برقراری  يا »لزوم  و  حفظ حريم خصوصی خانواده« 
اجتماعی با ديگران« »حفظ شرايط بهینه زيست در سرما« و 
»ارزشمند بودن حفظ سنن وعرف های پذيرفته شده جامعه«  
نام برد. اين معانی در الگوهای رفتارهای جاری و الگوهای 
فضايی- کالبدی خانه های بومی اردبیل، نمود عینی يافته اند.

4-6. گام چهارم: تحلیل نمود های انتخاب
نمود های انتخاب، عینی ترين سطح از انتخاب هستند که در 
دو بعد »فضا و کالبد« و »کنش ها و رفتارها« در سطح خانه 
منظر  از  نظر  مورد  خانه های  اساس  برهمین  می يابد.  نمود 
ويژگی های فضايی و رفتاری در سه سطح کالن، میانه و 
خرد مورد بررسی قرار گرفته و نتايج آن در جدول 2 ارائه 
شده است. داده های اين بخش بر اساس مشاهدات میدانی 
نگارندگان و نیز مصاحبه هايی است که با ساکنین و صاحبان 

خانه ها انجام گرفته است.  
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فضا و کالبد

از انتظام فضاهای خانه ها چنین برمی آيد که ترکیب اتاق -دهلیز به گونه های مختلف در تمام 
خانه ها وجود دارد )تصوير 3(. گسترش اين الگو به صورت طولی بوده و اندازه دانه های آن به 
مساحت زمین، فضاهای هم جوار، نیازهای خانواده و تمکن مالی صاحب خانه بستگی داشت. 
متداول ترين الگو ترکیبی متشکل از دو اتاق و يک دهلیز میانی بود که به الگوی »ايکی گوز 

بی دهلیز« معروف است.

تصوير 3. ترکیبات مختلف الگوی اتاق-دهلیز در خانه های اردبیل )ترسیم: نگارنگان(

الگوی فضاها

س کالن
مقیا

کنش ها و 
رفتارها

اتاق ها، فضاهای اصلی زندگی بودند و ورود به آنها بدون مقدمه و پیش ورودی ممکن نبود. هر 
اتاق با فضای پیش وروی يا دهلیز تعريف می شد. اين امر موجب برتری جايگاه اتاق ها نسبت به 

ديگر فضاهای خانه و همچنین تفکیک فضاها به فضاهای اصلی و فرعی می شد.

فضا و کالبد جداره های نورگیر خانه عمدتًا رو به جبهه جنوب شرقی دارند تا روند جذب انرژی خورشید از 
طلوع افتاب شروع گردد و فضاهای خانه در اوقات بسیاری از روز در معرض نور خورشد باشند.

جهت گیری
کنش ها و 

رفتارها

تأمین گرمايش فضاهای زندگی از اولويت های معیشت بوده است. با توجه به آب  و هوای سرد 
اردبیل و اهمیت گرمايش خانه ها، کسب حداکثر انرژی تابشی خورشید به مثابه راه کار گرمايش 

ايستا، موجب جهت گیری کلی بنا به سمت جنوب شرقی بوده است.
فضا و کالبد عواملی چون بافت فشرده شهری که اقتضای اقلیمی دارد و درونگرا بودن خانه ها که وجهی 

فرهنگی است، مانع از ايجاد پنجره در نمای شمالی خانه ها شده است. از اين رو اين وجه بنا 
بدون عملکرد نورگیری بوده و از طرفی چون عامل اتالف حرارت ساختمان به شمار می رود، 
در اين وجه معمواًل مطبخ يا انبار ساخته می شد تا حايلی بین فضاهای اصلی زندگی )اتاق ها 
و دهلیزها( و جدار شمالی باشد. به طور کلی می توان گفت عمق اين خانه ها حداکثر يک يا دو 

اليه است و از ايجاد فضا در عمق های بیشتر پرهیز شده است )تصوير 4(.

تصوير 4. اليه بندی و جهت گیری خانه ها )ترسیم: نگارنگان(

اليه بندی 
فضاها

کنش ها و 
رفتارها

به علت انجام فعالیت های آشپزی، نان پزی، انبار کردن مواد غذايی و هیزم، فضاهای اين 
بخش درجه دوم محسوب می شدند. اليه بندی فضاها نشان از تفکیک فضاهای خانه به 

فضاهای خدمات دهنده و خدمات گیرنده دارد. لذا فضاهای درجه دوم در نقش عايق و حايل 
عمل می کردند و فعالیت های خدماتی خانه را در خود جای می دادند. از طرفی گرمای حاصل از 

فعالیت های پخت وپز نیز به گرمايش فضاهای خانه کمک می کرد.
فضا و کالبد اکثر خانه ها از يک الگوی محوربندی عمودی و افقی تشکیل شده اند. محورهای عمودی عمدتًا 

مسیرهای ورودی خانه )از کوچه به حیاط و از حیاط به داخل خانه( و محورهای افقی مسیرهای 
حرکتی داخل خانه )میان اتاق ها و دهلیزها( بوده است )جدول 1(.

محوربندی 
فضاها

کنش ها و 
رفتارها

سادگی محورها به معنی سادگی ارتباطات میان فضاها و به تبع عدم پیچیگی در رفتارهای درون 
خانه است. به عبارت ديگر  ارتباطات میان فضاهای مختلف و استفاده کنندگان از فضاها، خوانا 

و تعريف شده و به دور از پیچیگی ها و تکلف رايج در خانه های اعیان بوده است.
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فضا و کالبد ورود به خانه ها در اواخر قاجار، مستلزم عبور از يک داالن بود که چون فضای پیش ورودی عمل 
می کرد. اما ورود به خانه های متأخرتر بالواسطه و مستقیم انجام می شد. از آنجاکه خانه های بومی 

اردبیل که مربوط به مردمان عادی طبقه متوسط بودند؛ دارای بخش ها يا مجموعه فضاهای اندرونی و 
بیرونی نبودند؛ عملکرد ورودی ها نه فضای تقسیم، بلکه حائلی میان فضای بیرون و درون خانه بود که 

در خانه های قديمی تر با داالن و در خانه های جديدتر با پله و اختالف سطح انجام می شد.

ورودی

س میانی
مقیا

کنش ها و 
رفتارها

شايد بتوان کم رنگ تر شدن اهمیت مؤلفه هايی چون محرمیت در دوره پهلوی را در موضوع 
ورود بی واسطه به حیاط يا حتی به داخل خانه )به طور مثال خانه شماره 7(، دخیل دانست. 

ورودی خانه ها در اين دوره انتظام خاصی نداشته و در هر نقطه ای امکان ايجاد آن وجود داشت.

فضا و کالبد

حیاط در خانه های بومی اردبیل بزرگترين فضا و دربرگیرنده مقرهای رفتاری مختلف بود و فضاهايی 
چون ورودی، باغچه ها، حوض و چاه آب، النه نگهداری طیور، انبار، اصطبل، توالت، و ساير فضاها را 
انتظام می بخشید. اين فضاها مالزم با بخش زيادی از رفتارهای سکونتی بودند؛ به طوری که يکی از 

مالک های خانه خوب در نظر اردبیلیان قديم، بزرگ و دلباز بودن حیاط آن بود )تصاوير 5 و 6(.

 
تصوير 5. نمايی از حیاط خانه شماره 6 )عکس از نگارندگان(                                  تصوير6. نمايی از حیاط خانه شماره 7 )عکس از نگارندگان(

حیاط

کنش ها و 
رفتارها

در خانه های بومی اردبیل چون اغلب خانه های تاريخی، حیاط به عنوان مأمن طبیعت و جزء ناگسستنی 
آن به شمار می رفت و کارکردهای گوناگونی نیز داشته است. عملکردهای متنوع و گوناگون فردی، 
اجتماعی و اقتصادی و اجتماعی در اين فضا صورت می گرفته است )بیتی، 1389، 59(. سه نقش 
فرهنگی- اجتماعی، اقلیمی و کالبدی از مهم ترين نقش های حیاط در خانه سّنتی است که موجب 
شکل گیری دو نوع انسجام شکلی و محتوايی می شده است؛ انسجام شکلی در کالبد معماری و 
انسجام محتوايی در نظام معنايی مسکن بروز پیدا می نمود )مهدوی نژاد و ديگران 1393، 44(. 
راپوپورت برای توصیف ماهیت خانه حیاط دار پنج مالک را برمی شمرد: 1( سازوکار محرمیت در 

برابر ورود ناگهانی؛ 2( تأمین قرارگاه رفتاری مهم در سیستم قرارگاه رفتاری بزرگتر خانه؛ 3( تأمین 
دسترسی به ديگر فضاهای خانه؛ 4( کارايی اقلیمی؛ 5( کاهش ارتباط معنايی کالبد خانه با خارج 
)راپاپورت 2007(. ويژگی های مذکور در خانه های بومی اردبیل نیز وجود داشته است. بسیاری از 

فعالیت ها مانند شستن ظروف، فرش، پشم و...، آماده سازی آذوقه زمستان، انجام تدارکات برگزاری 
مراسم مختلف عزاداری و جشن ها، جمع های خانوادگی در مواقع گرم سال و...  در حیاط انجام می شد.

فضا و کالبد

اتاق ها در خانه های بومی اردبیل از لحاظ اندازه، نورگیری، تزئینات و... متفاوت بودند. به تبع نام گذاری اتاق ها 
نیز متفاوت بود؛ طنبی يا اتاق مهمان بزرگترين و بهترين اتاق خانه و اتاق های دم دستی )اَل اتاقی( اتاق های 
عادی بودند )تصوير 7(. در برخی خانه ها، باالخانه ای به اندازه يک يا دو اتاق کوچک روی فضاهايی مانند 

دهلیز يا مطبخ، که دهانه سقفشان کم بود؛ ساخته می شد. اين اتاق ها به عنوان بخش های خصوصی تر خانه 
بودند. اتاق ها اغلب توسط جداگرهای چوبی به دو قسمت تقسیم می شد )تصوير 8(. هنگامی که جداگر 
بسته می شد؛ بخش کوچکتر -که مانند پستو بود- فضايی خلوت را ايجاد می کرد. وجود جداگرها موجب 

انعطاف پذيری فضای اتاق ها می شدند؛ به نحوی که در مواقع ضروری، يک اتاق به دو اتاق تبديل می شد و 
اينگونه از امکانات فضا حداکثر استفاده انجام می گرفت. جداگرها اغلب در اتاق های دم دستی وجود داشتند.

   
تصوير 7. اتاق مهمان )طنبی( خانه  شماره 5                             تصوير 8. ديوار جداگر اتاق خانه شماره 3 )عکس از نگارندگان(

اتاق ها
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کنش ها و 
رفتارها

اتاق ها فضاهای اصلی زندگی و محل عبادت، خلوت، غذا خوردن، خوابیدن، پذيرايی از مهمان و... 
بودند. تخصیص اتاق ها برحسب سلسله مراتب افراد و خانواده های ساکن و نیازهايشان بود. به عنوان 
مثال، برای خانواده جديد اتاقی کوچک تر يا پستو و يا اتاق هايی در بخش جنوبی حیاط، اختصاص 
داده می شد و اتاق بزرگ خانواده همواره بهترين اتاق خانه بود. البته در هنگام روز و مواقع برگزاری 

مراسم و مهمانی ها، اغلب اتاق ها استفاده عمومی داشتند و تنها شب هنگام اين فضاها جنبه 
اختصاصی می يافت. در طول روز به علت زندگی مشارکتی اعضای خانواده، از تمام فضاهای خانه 

بصورت اشترکی استفاده می شد. کف اتاق ها با انواع فرش ها و قالیچه ها مفروش بود.

س میانی
مقیا

فضا و کالبد

دهلیزها به عنوان فضاهای مفصلی در خانه ها می شدند و به طور همزمان، با ايفای نقش 
مجزاکننده و متصل کننده فضاها به يکديگر، مجموعه ای از فضاهای نیمه عمومی تا کاماًل 
خصوصی را درون سازمان فضايی خانه انتظام می بخشیدند و از تداخل فعالیت ها با يکديگر 

جلوگیری می کردند. ارتباط میان فضاهای بسته و باز خانه را تأمین کرده و به عنوان پیش ورودی 
برای اتاق ها عمل می کردند. دسترسی به اتاق ها و مطبخ از طريق دهلیز ممکن بود )تصوير 9(.

تصوير 9. دهلیز خانه  شماره 4

دهلیز

کنش ها و 
رفتارها

دهلیز صرفًا مسیر نبوده و گاه چون اتاقی فرعی عمل می کرد. حتی فعالیت هايی که در اتاق 
انجام می شد در مواقعی در دهلیز انجام می گرفت. برخی خانه ها دو دهلیز داشتند که که اين امر 
ورودی هايی مجزا برای خانه تأمین می کرد و در هنگام برگزاری مراسم و مهمانی ها، معمواًل 

ورودی دهلیز بزرگتر به مردان و ديگری به زنان اختصاص می يافت. در هنگام برگزاری برخی 
مراسم مانند روضه خوانی و... درهای میانی دهلیزها و اتاق ها باز می شد تا فضايی بزرگ تر و 

پیوسته ايجاد شود.

فضا و کالبد

در خانه های قديمی اردبیل به علت سردی هوا مطبخ در داخل خانه ساخته می شد. اين فضا 
اغلب به صورت طولی در پشت اتاق ها، در بخش شمالی بنا که نورگیری نداشت، ايجاد می شد و 
مانند يک اليه حفاظتی و عايق حرارتی عمل می کرد. در داخل مطبخ محل های برای اجاق های 
هیزمی، يک تنور که روی سکو قرار داشت؛ قفسه ها و تخته بند برای گذاشتن ملزومات آشپزی، 
محلی برای انبار هیزم و ديگر چیزها و پنجره کوچکی در باالی تنور جهت تهويه وجود داشت. 

کفسازی مطبخ معمواُل از جنس آجر يا گچ وخاک بوده است )تصوير 10(. مطبخ

کنش ها و 
رفتارها

مطبخ فضای خدماتی خانه و محل انجام فعالیت های مربوط به طبخ انواع غذاها، مربا ها، و...، 
طبخ هفتگی يا ماهانه نان، انبار مواد غذايی، ظروف، هیزم و... بود. ارتباط اين فضا از طريق 
دهلیز انجام می گرفت؛ گرچه گاه مسیری با واسطه میان مطبخ و يکی از اتاق های دم دستی 

ايجاد می شد.
فضا و کالبد در برخی محالت فرعی که شغل اغلب اهالی قالی بافی، دباغی و... بود؛ کارگاه هايی در خانه ساخته می شد 

)خانه های نمونه 1 و 4(. مغازه های خرده فروش ها نیز اغلب بخشی از فضای خانه ها بود )خانه نمونه 10(.
فضاهای 
تجاری و 
کنش ها و کارگاهی

رفتارها
وجود فضاهای تجاری و کارگاهی در خانه ها، نشان از جدا نبودن کار و زندگی در نظام معیشت 

خانه های بومی اردبیل دارد. چراکه اغلب مشاغل خانوادگی و پیشه آباواجدادی افراد ساکن 
خانه ها بود و طی نسل ها تداوم می يافتند.
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فضا و کالبد در خانه های بومی اردبیل از مصالح بومی متناسب با اقلیم استفاده شده است. در منطقه کوهستانی، 
سرد و مرطوب اردبیل، مصالحی چون سنگ، چوب، و خاک به وفور يافت می شود. بر همین اساس در 

خانه های بومی اين منطقه، پی ها از سنگ، ديوارها از خشت، پوشش سقف تیر چوبي )چهارتراش( و نمای 
خانه عمدتاً آجري با ازاره سنگی بود. ديوارهای ضخیم خشتی دارای ظرفیت حرارتی زياد بوده و موجب 
محافظت در برابر دمای بیرون و حفظ تعادل دمای داخل خانه می شده است. جنس در و پنجره ها چوبي، 
کف سازي اطاق ها و دهلیز گچ وخاک، و اندود داخلي گچ و فاقد هر گونه تزئین بود. در نمای بنا در برخی 

جاها مانند لبه بام، کتیبه پنجره ها و درهای ورودی تزئینات مختصر آجري کار می شد )تصوير 11(.

تصوير 11. نمونه ای از آجرکاری در مصاديق تحقیق )عکس از نگارندگان(

مصالح و 
تزئینات

س خرد
مقیا

کنش ها و 
رفتارها

سادگی و عدم تکلف و پیچیگی در کاربرد مصالح و تزئینات که به تبع در سادگی فضاهای خانه 
نیز منعکس شده است؛ نشان از سادگی و همگن بودن ساختار خانه ها و عدم تمايل به تشخص 
بناها از يکديگر دارد. الگوی مشابه در ساخت خانه ها موجب شده بود موضوع چگونگی ساخت و 
پرداخت خانه برای همگان موضوعی قابل فهم باشد و بتوانند در آن مشارکت نمايند. از طرفی 

استفاده از مصالح بومی جنبه اقتصادی نیز داشته است. 
فضا و کالبد برای مقابله با سرمای شديد در خانه های بومی اردبیل از راهکار پنجره های چوبی دواليه استفاده می شد. 

در شب های سرد سال، پنجره داخلی که سطح شیشه خور کوچکی داشت چون عايقی بر روی پنجره 
خارجی قرار می گرفت و به اين ترتیب از اتالف حرارت فضای داخلی جلوگیری می شد )تصوير 12(.

تصوير 12. پنجره های دواليه خانه  شماره 8 )عکس از نگارندگان(

پنجره های 
دواليه

کنش ها و 
رفتارها

پنجره های دواليه در هنگام نیاز به محرمیت، برگزاری مراسم زنانه و...  نیز بسته شده و 
مانع رؤيت پذير شدن فضاهای داخل خانه می شدند. اين پنجره ها روشی مناسب برای کنترل 

جنبه های اقلیمی و فرهنگی به شمار می رفت. 
فضا و کالبد در ابتدای دهلیز در محل ورودی خانه فضای فرورفته ای وجود دارد که با تغییر ارتفاع، خودنمايی می کند. اين 

فضا که گاه با پرده يا جداگر چوبی از فضای دهلیز جدا می شد؛ فیلتر ورودی خانه و محل درآوردن کفش بود. 
اين فضای کوچک مفروش نبوده و کفسازی آن از آجر، مخلوط گچ وخاک و... بوده است )تصوير 13(.

تصوير 13: فضای کفش کن در خانه  نمونه 6 )عکس از نگارندگان(

کفش کن
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کنش ها و 
رفتارها

فضای کفش کن فضايی میان فضاهای باز و بسته خانه و رابط اين دو بود و فرد را برای قدم 
گذاشتن در فضاهای پاک و نظیف خانه آماده می کرد.

س خرد
مقیا

فضا و کالبد در خانه های قديمی اردبیل به منظور نگهداری ملزوماتی چون چراغ ها، برخی ظروف زيبا و... 
تاقچه ها و برای نگهداری رخت خواب و...، کمدهای ديواری در داخل ديوارهای قطور خانه تعبیه 

می شد. تاقچه ها و 
کمدهای 
ديواری

کنش ها و 
رفتارها

مرتب و تمیز بودن فضاهای خانه يکی از ارزش های خانه و نشانه ادب و مهمانوازی و دينداری 
بود. خانه تمیز نشان از سلیقه خانم خانه و به تبع موجب حفظ آبروی خانواده بود. ازاين رو 
چیزهايی که الزم نبود در معرض ديد باشند در داخل کمدهای ديواری و اشیاء تزئینی در 

تاقچه ها قرار داده می شد.
فضا و کالبد در اردبیل قديم به علت باال بودن سطح آب های زيرزمینی، برای تأمین آب خانه در حیاط خانه 

چاه حفر می شد که توسط تلمبه دستی از آن آب برداشت می نمودند. همچنین باال بودن سطح 
آب های زيرزمینی موجب عدم امکان ساخت زيرزمین شده بود؛ مگر در خانه های اعیان و متأخر 
که زيرزمین کوچکی در زير بخشی از خانه ساخته می شد. البته عوامل ديگر چون تمکن مالی و 

سختی کار نیز در اين مورد بی تأثیر نبوده است.
چاه آب

کنش ها و 
رفتارها

از آب چاه برای پر کردن حوض آب، آبیاری باغچه ها، شستن ظروف و فرش و پشم، گاهی 
آشامیدن استفاده می شد.

7. بحث 
با عنايت به بحث های مطروحه در مبانی نظری تحقیق، عامل 
»انتخاب« حلقه واصل میان مفاهیم عمیق فرهنگی و مظاهر 
ظهوريافته فضايی  و رفتاری است. فرآيند انتخاب واجد چهار 
جزء اساسی است: 1( مولد های انتخاب که شامل مفاهیم ذهنی 
فرهنگ و عوامل محیطی هستند؛ 2( سنجه های انتخاب که 
قوانین و هنجارهای  ارزش گذاری ها،  نبايد ها،  بايدها و  شامل 
حاکم بر جامعه هستند و در زمره مولفه های سطح میانی فرهنگ 
قرار دارند؛ 3( مظاهر انتخاب که شامل معانی مورد تايید افراد در 
ارتباط با موضوع مورد نظر )در اينجا معماری خانه( می باشد و در 
معانی سطوح میانی و پايین نمود می يابد؛ و 4( نمودهای انتخاب 
که وجه ظاهری و عینی انتخاب هستند و در قالب الگوهای 
الگوهای رفتاری بروز می يابند. در خانه های بومی  فضايی و 
اردبیل می توان روند ايجاد شده برای شکل گیری الگوها و به تبع 
خانه را جستجو کرد. به منظور تشريح روند مذکور به ابتدای مسیر 
يعنی مولدهای انتخاب رجوع کرده و مسیر شکل گیری الگوهای 

فضايی و رفتاری )نمودهای انتخاب( را پی گیری می نمايیم:
1- عوامل محیطی: اقتصاد، جامعه، اقلیم و زيست بوم از جمله 
مهمترين عوامل محیطی تأثیرگذار در شکل گیری ساختار فضايی 

و الگوهای جاری رفتار در خانه های بومی اردبیل به شمار می روند. 
از لحاظ اقتصادی مردم اردبیل در دوره اواخر قاجار و پهلوی اول 
با تنگناهای زيادی مواجه بودند. لذا مصاديق سنجه های انتخاب 
در اين رابطه پیشه نمودن قناعت، تالش در جهت رسیدن 
به خودکفايی، مناعت طبع، عدم نیاز به غیر و اعتقاد به وجود 
دائمی برکت در خانه به عنوان بخشی از ارزش ها و هنجارهای 
پذيرفته شده منبعث از فرهنگ در افکار مردم بود و از الزامات، 
بايدها و قوانین پذيرفته شده زندگی  آنها به شمار می رفت. همین 
امر آنها را ملزم به انجام اموری در خانه می نمود که از يک سو در 
جهت رفع نیازهای مختلف آنها بوده و از سويی ديگر نیز همسو 
با معانی مظاهر انتخاب يا مصاديق سنجه های انتخاب بود. نتیجه 
عینی اين تصمیمات در وجه رفتاری صرفه جويی در مصرف مواد 
خوراکی، البسه، سوخت، و...، انجام امور براساس میزان نیاز، و 
تأمین بخشی از ملزومات زندگی )پوشاک، خوراک و ...( توسط 
خانواده بود. در ارتباط با ساخت کالبدی خانه ها در قالب پرهیز 
از تکلف و ساخت فضاها متناسب با نیازهای ضروری  خانواده، 
استفاده از مصالح بومی برای ساخت بنا )به عنوان مثال استفاده 
از خشت در ساخت ديوارها و تیر چوبی در سقف(، و در وجه 
فضايی -کالبدی، ايجاد حیاط و باغچه های بزرگ میوه و سبزی 
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و فضای پرورش طیور در آن برای استفاده خانواده بوده است. 
در بعد اجتماعی طبقه متوسط آن روزگار از لحاظ بافت اجتماعی 
سنتی، همگن، ريشه دار، و دارای زمینه ای مشترک بودند. در 
اين رابطه، سنجه های انتخاب يا ارزش ها، هنجارها و قوانین 
مورد تأيید جامعه حفظ روابط خويشاوندی، همسايگی، ساختار 
خانواده و آبرو و جايگاه اجتماعی خانواده به شمار می رفت. بر 
همین اساس رفت وآمد مداوم و مشارکت در کارهای جمعی 
خانواده  مشارکتی  زندگی  همسايگان،  و  خويشاوندان  میان 
گسترده، شیوه زندگی مبتنی بر پدرساالری، آبرو داری، و انجام 
رفتارهای مطابق با هنجارهای جامعه، الگوهای جاری رفتار 
بودند که متناسب با موقعیت اجتماعی خانواده توسط ساکنین 
در خانه های بومی اردبیل انجام می گرفت. در ارتباط با الزامات 
فضايی- کالبدی مرتبط با اين موارد نیز می توان به ساخت حیاط 
وسیع در خانه برای انجام کارهای جمعی، اختصاص بزرگ ترين 
و زيباترين اتاق به عنوان مهمان خانه، تفکیک اتاق های خانه بر 
اساس سلسله مراتب و نیز ساخت خانه بدون هیچ گونه تشخص 

و برتری نسبت به ديگر خانه ها اشاره نمود. 
از لحاظ اقلیمی با توجه به وجود زمستان های سرد طوالنی و سرد 
بودن آب  و هوای اردبیل در بیشتر ايام سال، حفظ شرايط بهینه 
زيست در سرما، تحمل سختی گذرای ايام و لزوم دورانديشی 
برای زمستان سخت و طوالنی از الزامات، قوانین و بايدهای 
زندگی در اين شرايط به شمار می رفته است. بر همین اساس از 
جمله رفتارها و کنش های مرتبط با اين مظاهر انتخاب می توان 
به ساخت خانه متناسب با شرايط اقلیمی، تأمین و ذخیره آذوقه 
برای زمستان، شب نشینی های زمستان و گردآمدن اعضای 
خانواده دور کرسی و خوردن شب چره برای گذراندن ايام سرما، 
اشاره نمود. از طرفی خانه ها عموماً برای جذب حداکثر انرژی 
تابشی خورشید به سمت جنوب شرقی جهت گیری می شدند؛ 
مطبخ در داخل خانه و در پشت اتاق ها به عنوان عايق حرارتی 
ساخته  پیش ورودی  فضای  نیز  اتاق ها  برای  و  تعبیه می شد 
می شد. ساخت پنجره های دواليه چوبی، استفاده از ازاره سنگی 
و نیز ساخت ديوارهای ضخیم خشتی از ديگر راه کارهای اقلیمی 
در اين خانه ها بود که برای مقابله با شرايط سخت آب و هوايی 

توسط ساکنین اين خانه ها انتخاب و بکار گرفته می شد.
از منظر شرايط زيست بومی می توان به استقرار شهر اردبیل در 

دامنه کوه سبالن و در منطقه ای پرباران و دارای سفره های آب 
زيرزمینی غنی اشاره نمود. بر همین اساس انطباق با محیط زيست 
پیرامون و استفاده بجا از نعمت های خدادادی زمین برای زندگی 
در اين خطه از جمله هنجارها و انتظاراتی است که به عنوان معانی 
)مظاهر انتخاب(، در اذهان مردم اين شهر وجود داشته است. بر 
همین اساس با استفاده از امکانات بومی برای تأمین آب در حیاط 
خانه ها چاه آب حفر می شد؛ با توجه به تفاوت شرايط جوی در 
ايام مختلف سال، فعالیت های روزمره متناسب با فصول مختلف 
سال انجام می شد؛ به اين ترتیب که اغلب فعالیت های روزمره 
در مواقع گرم سال در حیاط و در مواقع سرد سال در فضاهای 
بسته انجام می گرفت؛ به علت باال بودن سطح آبهای زيرزمینی )و 
عوامل ديگری چون عدم تمکن مالی( در اغلب خانه ها زيرزمین 

ساخته نمی شد.
مذهب،  باورها،  و  ارزش ها  فرهنگ:  اساسی  مفروضات   -2
جهان بینی و معانی سطح عالی، ايده آل ها و انگاره های ذهنی از 
جمله مهمترين مؤلفه های مفروضات اساسی فرهنگ يا سطح 
سوم فرهنگ )ر.ک. تصوير 1(، در الگوهای مرتبط با سکونت 
در خانه های بومی اردبیل به شمار می روند. ارزش ها و باورهای 
مردم اردبیل عمدتاُ منبعث از فرهنگ، مذهب و تجربیات تاريخی 
آنها از زندگی در اين سرزمین بوده است. سنت گرايی، دين داری، 
حجاب و عفاف، مردم داری و شاکر بودن نسبت به نعمت ها و 
داشته ها، معانی بودند که خود نمودهای سنجه های انتخاب و از 
جمله ارزش ها، قوانین، و هنجارهای موردانتظار اين مردم بود. 
اصول عملی اين مظاهر انتخاب، انجام فرايض دينی، احترام به 
اصول سنتی، احترام به بزرگترها، رعايت حريم های جنسیتی و 
محرمیت، صله رحم میان خويشان و آشنايان و عدم کفران نعمت 
و نیز رضايت از داشته ها بوده است. از طرفی در بعد فضايی - 
کالبدی خانه ها نیز وجود مکانی پاک در اتاق ها برای نماز و 
عبادت، اختصاص اتاق های بزرگتر يا نورگیر برای بزرگترهای 
خانواده، اختصاص يک اتاق برای مهمان، ورودی های متعدد 
برای فضاهای داخلی و وجود دو راهرو در برخی خانه ها برای 
تنظیم حريم ها و سلسله مراتب در مواقع نیاز و سادگی فضاهای 
مسکونی منطبق بر نیازهای خانواده، مواردی قابل اشاره در اين 

ارتباط هستند.
 از نظر مذهبی عموم مردم اردبیل از ديرباز مسلمان شیعه بوده اند 
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و پايبندی به موازين دينی و شرعی اسالم از الزامات و هنجارهای 
آنها به شمار می رفته است؛  پذيرفته شده و ريشه دار در میان 
به طوری که اردبیل مهد تشیع نام گرفته است. در همین ارتباط 
برپايی مراسم روضه خوانی محرم و صفر و مراسمی چون جشن ها 
و سوگواری های مذهبی در خانه ها، انجام امور باتوجه به ايام 
عزاداری يا والدت ائمه معصومین، رعايت اصول فقهی و مذهبی 
چون رعايت حقوق همسايگان، نظافت و...، از جمله رفتارهای 
متأثر از اين هنجارها به شمار می رود. در بعد کالبدی، می توان به 
رعايت موازين اسالمی در بنا مانند اندازه حوض آب )به اندازه ای 
که آب داخل آن کر و مباح باشد(؛ تفکیک عرصه های خصوصی 
و عمومی، حفظ حقوق همسايه ها مانند رعايت عدم اشرافیت و 

عدم تخلف در عرصه های خانه های هم جوار، نام برد. 
جهان بینی دينی و وجود سنت ها و عرف های تداوم يافته در طی 
نسل های متمادی، به شکل گیری ارزش ها، هنجار ها و الزاماتی 
چون حفظ سنن و عرف های پذيرفته شده در جامعه به عنوان 
مظاهر انتخاب، دامن زده بود. از اين رو در بعد رفتاری، انجام 
رفتارها و فعالیت های روزمره چون غذا پختن، لباس پوشیدن، غذا 
خوردن، انتخاب اثاث و تزئینات خانه، برگزاری مراسم مختلف 
و... براساس عرف و رسوم جامعه، ارتباط نزديک اهالی خانه به 
يکديگر و تربیت فرزندان مطابق با قواعد و هنجارهای جامعه 
نتیجه تاثیر اين عرف ها و سنن در زندگی اهالی خانه های بومی 
در اين شهر به شمار می رفت. در همین ارتباط و در بعد کالبدی 
نیز وجود تقسیمات فضايی متفاوت در مواقع مهمانی ها و وجود 
حريم های فضايی خرد در فضاهای داخلی خانه که مورد قبول 
همه بود؛ تشابه الگوی ساخت خانه ها در گذر زمان براساس 
الگوی تثبیت شده و... از جمله نمودهای اين شیوه تفکر در اين 
خانه ها به شمار می رفت. در هنگام برگزاری مراسم تمام فضاهای 
خانه مورد استفاده قرار می گرفت که البته اتاق مهمان در آن از 

جايگاهی خاص برخوردار بود.
همانند هر قومی، ايده آل های مردم اردبیل، در نظر داشتن آرمان ها 
و بهترين وضعیت در موقعیت های مختلف مادی و معنوی باتوجه 
به شرايط زندگی بود. اين مردم ايده آل هايشان را در مواردی چون 
داشتن جايگاه اجتماعی مناسب در سطح اجتماع، تالش در جهت 
مسلمان کامل بودن، سهولت در معیشت و داشتن اوقاتی خوش 
با خانواده و خويشان خود می ديدند. به منظور نیل به موارد مذکور، 

رفتارهايی چون احترام به مردم و انجام رفتارهای مشارکتی با 
آنها، انجام کارها مطابق با اصول دينی و شرعی، آمادگی دائمی 
برای پذيرايی از مهمانان و نیز کار و تالش روزانه برای بهبود و 
حفظ وضعیت مناسب زندگی، از جمله مواردی بودند که مردم 
به منظور نیل به ايدآل های ذهنی شان در سطح خانه و جامعه 
از خود نشان می دادند. اين موضوع در بعد کالبدی نیز در قالب 
ساخت حیاط بزرگ، سرسبز و دلباز در خانه، ساخت خانه هايی با 
کمترين تفاوت با ديگر خانه ها و نیز ايجاد بستری برای پذيرايی 

بی تکلف و صمیمی خويشان و نزديکان نمود می يافت. 
در نهايت، با مرور موارد فوق الذکر دريافت می شود که تصويرهای 
ذهنی ناخودآگاه و اساسی برای جهت دادن به اعمال، رفتارها 
و تفکرات مردم اردبیل وجود داشته است که در دو بعد کلی 
دنیوی و اخروی قابل دسته بندی هستند: پذيرش درونی نسبت 
به موضوع گذرا بودن عمر دنیوی و اهمیت زندگی اخروی از 
يک سو، و پذيرش شرايط بیرونی و سعی در سازگاری با آن 
از سوی ديگر سازنده اين نگرش می باشد. بر همین اساس 
رفتارهای انتخاب شده متناسب با اين انگاره های ذهنی، توجه 
به بعد معنوی امور در انجام کارها و انجام رفتارهايی مطابق 
با شرايط محیطی و جو عمومی جامعه تاثیراتی هستند که اين 
نوع نگرش بر رفتارهای افراد گذاشته است. برای نمود کالبدی 
اين موارد در خانه ها نیز، می توان در قالب عدم ساخت فضاهای 
غیرضروری در خانه، کارکرد اقلیمی خانه و ايجاد فضاهای 
گسترش  و  زندگی  مختلف  وضعیت های  برای  انعطاف پذير 
خانواده )مانند جداگرهای چوبی داخل اتاق ها(، اشاره کرد. در 
رابطه با انعطاف پذيری فضا دو واژه »نیاز« و »تغییر« اصلی ترين 
مسائلی هستند که مشاهده می شوند. اين چنین می توان دريافت 
که پالن ها و احجامی که بر اشکال و احجام ساده و پايه استوارند 
داراي قابلیت بیشتري در گسترش يافتن و انعطاف پذيري دارند؛ 
چیزي که در معماري هاي بومی و محلی بیشتر ديده می شود 
)شکوری و سید خاموشی، 1396(. خانه های بومی اردبیل نیز در 

مقیاس های مختلف دارای انعطاف پذيری می باشند. 
در نمودار نشان داده شده در تصوير 14 خالصه ای از مطالب 
فوق گنجانده شده است. در اين نمودار مسیرهای شکل گیری 
الگوهای رفتاری و فضايی )نمودهای انتخاب(، از مولدهای 

انتخاب ترسیم شده است. 
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تصوير 14. مسیرهای شگل گیری الگوهای مرتبط با خانه های بومی اردبیل )ترسیم: نگارندگان(
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8. نتیجه گیری
در  همواره  زندگی   مختلف  مسائل  با  ارتباط  در  انسان ها 
آنچه  اما  دارند.  قرار  گزينش  و  کردن  انتخاب  موقعیت 
عمومًا  مختلف  شرايط  در  افراد  که  است  اين  است  مسلم 
آنها  ذهنی  ساختارهای  با  که  می کنند  انتخاب  را  مواردی 
در انطباق بوده و در عین حال، نتیجه آن انتخاب به رفع 
بخشی از نیازهای آنها منجر گردد. می توان چنین پنداشت 
که فرهنگ انسان مولد انتخاب های مختلف وی می باشد. 
انتخاب از سويی متأثر از شرايط محیط مادی و غیرمادی 
نیز است؛ که به تبع نوع پاسخ گويی به اين شرايط نیز خود 
قرار  افراد  نگرش  نوع  و  فرهنگی  متغیرهای  تاثیر  تحت 
انتخاب  بن مايه های  يا  مولدهای  گفت  می توان  لذا  دارد. 
هستند.  محیطی  عوامل  و  فرهنگ  اساسی  مفروضات 
مولدهای انتخاب در معرض يک نظام ارزش گذاری شامل 
مجموعه ای از بايد و نبايد ها، قوانین، هنجارها و انتظارات 
موضوع  از  حالتی  چه  اينکه  با  متناسب  و  می گیرند  قرار 
مورد  است؛  نامناسب  حالتی  چه  و  مناسب  انتخاب،  تحت 
به  که  مرحله  اين  می گیرند.  قرار  ارزش گذاری  و  قضاوت 
فرهنگ  دوم  سطح  عنوان  تحت  مربوطه،  ادبیات  تعبیر 
شناخته می شود، در فرايند شکل گیری انتخاب تحت عنوان 
»سنجه های انتخاب« شناخته می شود. مصاديق سنجه های 
انتخاب در قالب نظامی از معانی نمود می يابد که در اين 
شده  ياد  آنها  از  انتخاب«  »مظاهر  عنوان  تحت  پژوهش 
است. در نهايت معانی انتخاب شده )شکل گرفته در ذهن 
افراد( در يک الگوی سکونت گاهی، در قالب مجموعه ای از 
الگوهای کالبدی و رفتاری نمود می يابند که مجموعه اين 
موارد، سازمان فضايی خانه را شکل می دهند. اين مرحله 
انتخاب  نمود پذيری  سطح  محسوس ترين  و  عینی ترين 
»نمودهای  عنوان  تحت  آنها  از  اساس  همین  بر  است. 

می شود. ياد  انتخاب« 
روند مذکور در شکل گیری ساختار خانه های بومی اردبیل 
است.  پی گیری  قابل  نیز  پهلوی  اوايل  و  قاجار  اواخر  در 
سرد  اقلیم  و  اقتصادی  تنگناهای  چون  محیطی  عوامل 
برای زمستان  معانی چون قناعت، خودکفايی، دورانديشی 
انتخاب شکل  به عنوان مصاديق سنجه های  را  و...  سخت 

داده بودند. اين عوامل تأثیر زيادی در ساختاردهی کالبدی 
و انتظام فضاهای مسکونی خانه های بومی اردبیل در هر 
سه مقیاس کالن، میانی، و خرد داشته است که می توان 
کاربرد  خانه،  داخل  در  مطبخ  استقرار  بنا،  به جهت گیری 
وجود  دوجداره،  پنجره های  و  خشتی  ضخیم  ديوارهای 
فضاهای حداقل )که متشکل از گسترش يک الگوی دو 
بخشی اتاق -دهلیز به صورت خطی بود(، سادگی در اجزای 
اشاره کرد. وجود مشترکات  و...  بنا، کاربرد مصالح بومی 
اجتماعی و فرهنگی مانند جهان بینی، مذهب، ارزش ها و 
آن  اردبیل  و سنتی  در جامعه همگن  ايده آل ها  و  باورها، 
روابط  لزوم حفظ  معانی چون  روزگار موجب شکل گیری 
خويشاوندی و همسايگی، اهمیت ساختار و جايگاه خانواده، 
سنت گرايی،  دين داری،  چون  ارزش هايی  و  هنجارها  و 
حجاب و آبروداری، همدلی با مردم و مردم داری، در اذهان 
مردم شده بود. نمود کالبدی اين معانی ساخت خانه هايی 
تشخص  و  برتری  القای  بدون  مشابه،  فضايی  الگوی  با 
در ساخت  اسالمی  موازين  رعايت  بناها،  ديگر  به  نسبت 
و...  خانه  در  رعايت محرمیت  برای  تدابیری  اتخاذ  خانه، 
نوع  رفتاری،  قرارگاه های  چگونگی  طرفی  از  است.  بوده 
استفاده از فضاها، تقسیمات فضايی، قلمروها و حريم های 
فضايی، ارتباطات فضاها، استفاده از فضاهای اشتراکی و... 
نیز تحت تأثیر ارزش گذاری ها، هنجارها، الزامات و بايد و 

از عوامل فرهنگی بوده اند.  نبايدهای ناشی 
مرحله  دو  در  فرهنگ  که  گفت  می توان  مجموع  در 
انتخاب های انسان در رابطه با مسکن و سکونت را متأثر 
سوم  متغیرهای سطح  يا  اساسی  مفروضات   )1 می سازد: 
فرهنگ )تصوير 1(، به عنوان مولدهای انتخاب محدوده و 
انتخابی افراد را تعیین و تبیین می کند.  دامنه گزينه های 
فرهنگ  دوم  سطح  متغیرهای  يا  انتخاب  سنجه های   )2
و  الزامات  ارزش ها،  از  تعريف مجموعه ای  با  )تصوير 1(، 
بايدونبايدها موجب تولید معانی و جهت دهی به مولدهای 
انتخاب می شوند، که شامل عوامل محیطی نیز است. اين 
امر منجر به اولويت يافتن برخی گزينه ها در مقابل ساير 
گزينه ها می گردد. ازين رو، می توان انتخاب های انسان را 
»انتخاب های فرهنگی« قلمداد کرد. تفاوت های فرهنگی 
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افراد  انتخاب های  بر  که  است  عواملی  مهمترين  از  يکی 
تاثیر می گذارند. به اين معنی که تفاوت در فرهنگ جوامع 
مختلف، معانی متفاوتی را در اذهان آنها ايجاد می کند که 
فضايی-  و  رفتاری  متفاوت  الگوهای  شکل گیری  موجب 

با سکونت می گردد.  مرتبط  کالبدی 
بومی  خانه های  شناخت  برای  حاضر  مقاله  تحقیق  روند 
الگويی برای درک ساختار خانه های ديگر  اردبیل می تواند 
مناطق و فرهنگ ها به کار برده شود. به تبع آزمون روند طی 
شده برای اقلیم ها و فرهنگ های ديگر نتیجه های متفاوتی 
اين  گرفتن  نظر  در  با  اين حال،  با  داشت.  خواهد  پی  در 

مانند  انتخاب  مولدهای  متغیرهای  از  بسیاری  که  موضوع 
شرايط اقلیمی و برخی مفروضات اساسی فرهنگ در جوامع 
مختلف در طول زمان ثابت مانده اند؛ می توان از نتايج حاصل 
از تحلیل ساختار خانه های بومی برای بهبود وضعیت مسکن 
امروز در راستای کمک به تطابق هرچه بیشتر خانه ها با بوم، 

اقلیم، و فرهنگ جوامع سود جست.
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Abstract

The home as the oldest and closest human shelter has a direct relationship with human culture. 
The connection between culture and architecture is more pronounced in vernacular residential 
architecture. Vernacular houses are the result of choices and adaptation of humans to the environment 
over time. They have evolved from the evolution of human experiences against various cultural, 
natural, biological, and economic factors. Human beings are always in the position of choosing 
different subjects of their lives. But what is true is that people usually choose things in different 
situations that are consistent with their mental structures, and at the same time, the result of that 
choice can meet their needs. It can be assumed that human culture is the basis of its various choices. 
Choosing is, on the one hand, influenced by the environmental conditions, which, basically, the type 
of response to these conditions influenced by cultural variables and attitudes of individuals.
Therefore, the main question is the question of what, how and why the effect of the «choice» 
factor, especially cultural choices, is on the formation of the vernacular house›s structure in Ardebil. 
The purpose of this study is to understand the semantic dimensions of the vernacular houses of 
Ardebil and to analyze the role of cultural choices in shaping of spatial_ physical and behavioral 
patterns, and in organizing the structure of houses. Accordingly, a number of houses belonging to 
the middle class of the city from the late Qajar and early Pahlavi periods in the traditional context 
of the city of Ardabil were chosen as a case study. Then the physical dimensions and cultural 
and behavioral components related to their inhabitants were extracted. The methodology of this 
research is qualitative. The method of data collection is field studies, documentary studies, and 
semi-structured interviews. The method of analyzing data is descriptive-analytic based on the 
rational reasoning method and qualitative content. The research steps are pursued in four steps: in 
the first step, the «basis of choice», which consists of two sections: «environmental factors» and 
«basic assumptions of culture» or the third level of culture, are explained; In the second step, the 
«Indicators of choice», which include the second-level variables of culture, such as do›s and don›ts, 
norms, rules, expectations, and valuations, were analyzed; In the third step, the «manifestation of 
choice», which are examples of the Indicators of choice as «meanings», were examined; And in 
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the final step, «Impressions of choice» or Patterns of space and patterns of current behaviors related to 
housing were analyzed.
Following the above process in the formation of the structure of vernacular Ardebil houses in the late 
Qajar and early Pahlavi, the results were as follows: Environmental factors such as economic bottlenecks 
and cold climates formed meanings such as courtesy, self-sufficiency, foresight for the winter and ... as 
examples of choice indicators. These factors have had a great influence on the physical structure and 
discipline of the residential spaces of vernacular Ardebil houses in all three macro, middle, and small 
scales. For example, the orientation of the building, the establishment of the kitchen inside the house, the 
use of thick walls of brickwork and double-glazed windows, the presence of minimal spaces (consisting 
of a linear extension of a two-part pattern of the atrial chamber), simplicity in the components of the 
building, the use of indigenous materials and ... . Social and cultural commonalities such as worldview, 
religion, values, and beliefs, and ideals in the homogeneous and traditional Ardebil community of the 
time have shaped such meanings as the need to preserve kinship and neighborliness, the importance of 
the structure and position of the family, and norms and values such as religiosity, traditionalism, veil, 
Empathy with the people was in the minds of the people. The physical implications of these meanings 
are building houses of the same spatial pattern, without indicating superiority and isolation from other 
buildings, observing Islamic norms in the construction of houses, adopting solutions to privacy in houses, 
and so on. On the other hand, the behavior settings, the type of use of spaces, spatial divisions, territories 
and spatial boundaries, the relations of spaces, the use of communal spaces, etc. have also been influenced 
by valuations, norms, requirements, and the necessities of cultural factors.
In sum, it can be said that culture in two stages affects human choices in relation to the issue of housing: 
1) The basic assumptions or variables of the third level of culture (Figure 1), determine and explain the 
range of choice options for individuals. 2) Indicators of choice or second-level variables of culture (Figure 
1), by defining a set of values, requirements, and necessities, generate meanings and orientations for the 
basis of choice, including environmental factors. This will prioritize some options against other options. 
Hence, human choices can be considered «cultural choices». Cultural differences are one of the most 
important factors influencing people›s choices. This means that differences in the culture of different 
societies create different meanings in people›s minds that create different behavioral and physical- spatial 
patterns.
The research process of this paper for the recognition of vernacular Ardebil houses can be used as a model 
for understanding the structure of other houses in other regions and cultures. However, the method used 
in this research will have different results for different climates and cultures. However, given the fact that 
many variables of the basis of choices, such as climatic conditions and some of the basic assumptions of 
culture in different societies, have remained constant over time, one can use the results of the analysis of 
the structure of vernacular houses to improve the housing situation today in order to help make the house 
more consistent with the ecosystem, climate, and culture of societies.

Keywords: Culture, Choice, Iranian House, Vernacular Architecture, Ardabil.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            28 / 30

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1393-fa.html


 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            29 / 30

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1393-fa.html


 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            30 / 30

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1393-fa.html
http://www.tcpdf.org

